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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  Erika Sjöö  ers Region Norrbotten  

 Peter Boström ers Försäkringskassan 

    

Frånvarande Agneta Nilsson  ers Älvsbyns kommun 

 Marita Lundgren  ers Arbetsförmedlingen 

 Per Tjärdalen ers Luleå kommun  

  Håkan Johansson ers Piteå kommun 

 

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

 Ulrika Öhlund Ekonom § 20 

 

§ 14 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet. Mötet genomförs via Teams 

pga. rådande pandemirestriktioner. 

  

§ 15 Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.  

 

§ 16 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att välja Helena Öhlund att tillsammans med ordförande 

justera protokollet.  

 

§ 17 Aktuellt från parterna 

 Arbetsförmedlingen 

 Per Anders rapporterar om en intensiv period i det interna förändringsarbetet. I 

maj presenteras tydligare bild av politiken kring lokal närvaro. Styrningen från 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

STYRELSEMÖTE 

Beslutsdatum 2021-03-23 Paragraf 

                14–27  

 

    
  

Postadress Besöksadress Telefon Mobil Plusgiro E-postadress 

Samordningsförbundet 

Södra Norrbotten 

Skeppsbrogatan 6  0920-45 30 00  070-366 5581 20335–6  asa.snarbacka@amf.lulea.se 

Box 353   Direkt  Org. Nr  

971 10 LULEÅ   0920-45 38 47   222 000–2204  

 

politiken är volymmål hos externa aktörer. AF:s roll som utförare minskar och 

andra aktörer blir utförare. 

 Tidsplan för reformeringen ska vara klar i slutet av 2022. Minskade resurser 

aviserade för nästa år. 

 Norrbotten och Västerbotten har nu landets lägsta arbetslöshet. På gott och ont. 

Investeringar och satsningar ger kompetensbrist framöver. Man samarbetar med 

Västerbotten i frågan. SCB visar att från  2018 till 2030 minskar arbetskraften 

med 8000 individer. Antalet arbetslösa nu är 8000 personer. Helt nödvändigt 

med inflöde av arbetskraft. AF gör satsningar externt men även internt. AF 

behöver anvisa till arbete i Norr och man ber om hjälp att föra ut budskapet i 

landet. Även i Finland och Norge görs stora investeringar. Ett trendbrott för 

arbetsmarknaden. Northvolt ska anställa 3000 personer + alla effekter för 

kringliggande industri och service bedöms ca 4000 personer behöva anställas. 

 Tuff utmaning för kommunerna i Norr och Västerbotten att matcha upp med all 

infrastruktur som behövs. 

 

 Försäkringskassan  Bilaga 2 

 Annika  rapporterar att inflödet är högt på sjukpenningsidan. Ett positivt 

uppdrag har landat i område nord, nyanställningar ska göras med  ca 100 

personer i Norrbotten. FK ställer om rutiner och arbetssätt utifrån ny 

lagstiftning. Se bilaga. 

 Hanterar olika arbetsförmågebegrepp inom myndigheten vilket ger utmaningar. 

Mindre att göra då det är färre ansökningar om sjukersättningar och 

aktivitetsersättningar. Kan bero på svårigheter att få tag i läkarutlåtanden  hos 

vården. Tyvärr annat fokus just nu då  sjukvården måste prioritera på annat sätt 

pga pandemin. Inom FK lånar man ut personal till delar som hanterar 

smittbärarpenningen som har många ansökningar nu. 

  

 Region Norrbotten 

 Bengt-Åke och Erika rapporterar från regionen. Hetaste ämnet just nu är 

omorganisationen inom Regionen. Man har minskat antalet anställda med flera 

hundra personer framför allt på administrativa sidan.  Idag  är man ca 1000 

anställda och minskningar med ytterligare ca 150 anställda ska diskuteras på 

Regionmötet nästa månad. Total minskning 485 personal varav 70 chefer. Beslut 

om nya divisioner och hur de ska bemannas med chefer blir klart innan 
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månadens slut. Man arbetar oförtrutet vidare med Covid pandemin, 

vaccinationer och vård. 

 Två positiva nyheter  - Köerna till MR (Magnetröntgen) har kortats avsevärt tack 

vare de nu installerade MR kamerorna i länet!  Piteå och Kalix är rankade som 

två av de bättre akutsjukhusen i Sverige. 

 

 Älvsby kommun Helena rapporterar att Älvsbyn också får ta del av den 

kommande positiva arbetsmarknaden. Många behöver dock fortsatt stöd. 

Byggkranar åter i Älvsbyn då Polarbröd är under återuppbyggnad och ny 

byggnad av badhus och sporthall pågår. 

 Socialförvaltningens IFO fått skarp kritik kring deras verksamhet. Bla 

socialsektorernas arbetssituation och  att man använt sig av privata aktörer för 

insatser till individer. Man har delat Arbetsmarknad och Försörjningsstöd och 

ny organisation tar tid att etablera. 

 

 Piteå kommun  

 Sven Gösta rapporterar att man i Piteås kommunfullmäktige nu beslutat om ny 

förbundsordning. Fortsatt arbete med Covid. Ekonomin ständigt i fokus särskilt 

i socialtjänsten. 400 års jubileum firas 12/5, på det sätt som kan fungera 

beroende på smittläget då. 

 

 Luleå kommun  

 Fredrik rapporterar att det inte hänt så mycket sen sist. H2 Green Steel 

satsningen lanserad i Boden. Kul att det händer saker i vårt område. Skapar 

framtidstro. Aktörer vill bygga bostäder mm. Pandemins effekter slår hårt, tuff 

smittspridning i Luleå. Sportlov, trötthet mot restriktioner finns. Spridningen är 

på väg ner men Luleå borna måste skärpa sig. Vaccineringen fungerar bra, bra 

samverkan med Regionen kring dessa. 

 Utmaning är målgruppen som förbundet arbetar med. Svårt att hitta platser och 

grupperna måste uppmärksammas nu i pandemin. 

 Det har varit ett väldigt speciellt år. Skatteprognosen visar bättre resultat än 

förväntat. Gott  ekonomiskt resultat tack vare statsbidrag för pandemin. Oklart 

hur långtidseffekterna kommer att slå bla för handel mfl. 

 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 
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§ 18 Rapport från förbundschef Bilaga 3 

 Åsa rapporterar kring läget i förbundets insatser och aktuella aktiviteter i 

förbundet.  

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 19 Utvidgningen av förbundet  

 Åsa informerar om läget i beslutsprocessen kring utvidgningen av förbundet 

med Bodens kommun som ny medlem from 1 juni 2021. Regionstyrelsen har 

fattat beslut om ny förbundsordning med förslag om att Regionfullmäktige i 

april fattar samma beslut. Piteå kommun har fattat beslut i Kommunfullmäktige 

i frågan. Arbetet i den interimistiska lokala samverkansgruppen i Boden 

fortsätter. 

 Styrelsen beslutar att förlänga nästa styrelsemöte den  1/6 13.00 till 16.30 då 

mötet är ett konstituerande möte med Boden som ny medlem. 

 Förbundschef bokar om tiden för mötet i Outlook.  

 Styrelsen beslutar att  i övrigt godkänna rapporten. 

 

§ 20  Årsredovisning 2020 Bilaga 4a, b 

 Åsa presenterar redovisningen av årets resultat och ekonom Ulrika  Öhlund 

föredrar den ekonomiska berättelsen. Fråga kring redovisad soliditet 2016–2018. 

 Efter kontroll i tidigare ekonomiredovisningar visar det sig att revisorerna gjort 

rättelser i  Pyramis ekonomiska redovisning för 2019. Den redovisning för 

soliditet som lämnas i 2020 års redovisning stämmer. 

 Styrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2020 

 

§ 21 Stoppa Våldet   

 Åsa introducerar kort det nationella regeringsuppdraget att öka upptäckten av 

våld samt att förmedla adekvata insatser. Se en introduktion i filmen- 

 NNS och samordningsförbundens projekt mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld 

- ett regeringsuppdrag - YouTube 

 Styrelsen menar att fokus på frågan är viktig. Personal i insatserna behöver stöd 

för att arbeta med frågan.  

 FK har arbetat med frågan, Annica A tipsar om föreläsare Sara Avander, 

utvecklingsledare i arbetet med mäns våld mot kvinnor på Länsstyrelsen. Hon 

kan hålla föreläsning via skype för personal som är involverad i insatser i vårt 

https://www.youtube.com/watch?v=9XmJcjz_wcg
https://www.youtube.com/watch?v=9XmJcjz_wcg
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samordningsförbund. Hon föreläser regelbundet är väldigt intresserad av 

samarbete med Samordningsförbundet och kan erbjuda följande: 

 Del 1. om våld i nära relationer 2-3 timmar inkl. paus .Tid finns för frågor. 

 Del 2. om hedersrelaterat våld (vilket blir allt vanligare) 

 Utbildningen har varit uppskattad och hon har många tips att dela med sig av 

bl.a. kring hur man kan fråga. 

 

  Styrelsen beslutar att ha fokus på frågan i hela förbundets arbete framöver. 

 Att  ge förbundschef  i uppdrag att ta fram en plan för fortsatt arbete med 

frågan om att upptäcka våld genom att ställa frågor till deltagare och skaffa 

kunskap för att kunna förmedla adekvata insatser. Arbetet kan påbörjas så snart 

det är möjligt och en plan för arbetet presenteras vid styrelsemötet i juni. 

  

§ 22 BIP Aktuell forskning   

 Frågan flyttas till nästa styrelsemöte pga tidsbrist. 

 Styrelsen beslutar att  Åsa presenterar den danska forskningen ”Verksamma 

inslag på vägen till jobb” vid nästa styrelsemöte i juni. 

   

§ 23 Hur kan styrelsearbetet utvecklas?   

 Åsa inleder frågan men en liten nulägesbeskrivning. 

 Svarsfrekvensen på indikatoruppföljningen var låg och resultaten är generellt 

lägre än i riket. Hur kan vi arbeta för att öka kvalitén i våra verksamheter? 

 Vi hjälps ju alla åt i arbetet med att utveckla samverkan mellan parterna i vårt 

förbund. Hur kan vi var och en bidra? Hur blir vi vårt bästa vi? 

 Styrelsen utrycker önskemål kring teman för styrelsemöten framöver:  

 

• Information om förbundets insatser – gärna genom att personal/handledare 

själva får presentera sig och sin insats. Studiebesök i insatserna önskas när 

det blir möjligt. 

• Erfarenhetsutbyte med andra förbund och insatser, gärna Västerbotten, 

Umeå eller Skellefteå. 

• Omvärldsspaning kring målgruppen, arbetslivsinriktad rehabilitering och  

insatser, intressanta seminarier, föreläsningar mm 

• Information om hur EU kan finansiera insatser 

• Fördjupad inblick i vad respektive part har för uppdrag och arbetar med 

(mer än det som rapporteras vid varje möte) 
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• Strategisk diskussion i styrelsen kring hur Norrbotten skulle kunna få fler 

Samordningsförbund.  Man skulle kunna vara en viktig kraft för våra 

målgrupper i det arbetskraftsbehov som kommer att öka i Norrbotten. 

Hur kan samverkan utvecklas i övriga 10 kommuner som ännu inte är 

med? Hur stort  eller hur litet kan ett förbund vara? 

 

 Styrelsen beslutar att ta med önskemålen om tema till kommande 

styrelsemötesplanering. 

 Det går bra att maila till förbundschef om man kommer på ytterligare förslag 

eller ser behov av information och kunskap. 

  

 

§ 24 Beslut tjänsteköp administratör  

 Överenskommelse ska tecknas med Luleå Kommun, 

Arbetsmarknadsavdelningen, och avser Ann Eriksson, anställd vid Luleå 

Kommun, Arbetsmarknadsavdelningen. Hon föreslås få förlängt uppdrag att 

under perioden 2021-4-01-2022-03-31 utföra arbete inom administration vid 

Samordningsförbundet Södra Norrbotten Luleå. Tjänsteköpet avser 75 % 

tjänstgöringsgrad. 

 Styrelsen beslutar att förlänga tjänsteköp av administratör enligt förslaget. 

     

§ 25 Ärenden enligt delegation Bilaga 5 

 Åsa föredrar aktuella delegationsärenden. 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga dem till 

handlingarna.  

 

§ 26 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmäldes. 

  

§ 27 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, önskar alla en fortsatt trevlig 

dag och avslutar mötet. 
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 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Helena Öhlund 

 

 ………………………………… ………………………………. 


