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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun 

 Annica Alatalo Försäkringskassan  

 Bengt-Åke Strand Region Norrbotten 

  

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

  

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till förbundsstyrelsens första möte 

med arbetsutskottet. Mötet genomförs via Teams pga. rådande 

pandemirestriktioner. 

  

§ 2 Fastställande av dagordningen  

 Beslutas godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justerare 

Beslutas att välja Annica Alatalo att tillsammans med ordförande justera 

protokollet.  

 

§ 4 Extra styrelsemöte 9/9 kl. 9.00 

 Beslutas att kalla till extra styrelsemöte 9/9 kl. 09.00 för att fastställa 

halvårsredovisningen 2021 

 

§ 5 Äskande av medel för 2022 

 Åsa och Fredrik rapporterar kring läget i förbundets ekonomi och åtgärder som 

vidtagits i samråd med ägarna angående möjligheterna till utökad finansiering.  

 Beslutas att ta upp frågan på styrelsemötet 19/8. AU föreslår att en ökning av 

medel från parterna kan ske succesivt. Underlag med förslag till plan skickas till 

styrelsen. 

  

§ 6 GDPR  

 Åsa informerar om att AF och FK har fattat beslut kring 

personuppgiftshanteringen i förbundets insatser som sannolikt kommer att få 

ganska stora konsekvenser för hur samverkansinsatser kan bedrivas. 
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 FK medger inte längre samråd eller möten kring en deltagare (försäkrad) utan 

att deltagaren är med. FKs avsikt var att informera gemensamt men 

informationen har fått spridning redan i Luleå.  FK önskar påbörja en diskussion 

om hur parterna förhåller sig till sekretesslagstiftning.  FK har kallat till 

planeringsmöte kring framtida arbetssätt 18/8. 

 

 AF medger inte längre gemensam dokumentation av AF personal i samverkans 

insatser. Arbetsförmedlare får bara dokumentera i sina egna system och 

dessutom ska all gammal dokumentation raderas.  

 

  Samråd med parterna pågår för att hitta en lösning kring ev. förändringar i hur 

insatserna bedrivs och dokumenteras. 

 

 Samarbete för stöd i GDPR frågor har inletts med IT ansvariga på Luleå 

kommun utifrån den granskning som de utfört och redovisat för styrelsen med 

förslag på åtgärder. 

  

 Beslutas att avvakta parternas beslut i frågan. Bra att frågorna diskuteras. 

 Information till styrelsen viktig. AF och FK föredrar frågorna själva på 

styrelsemötet. 

 

§ 7  Avvikelserapport Samverkansteam Luleå 

 Åsa informerar om avvikelse gällande socialförvaltningens bemanning i 

Samverkansteam Luleå. (18/5 – 15/8) Rapporten är under beredning i 

styrgruppen för Samverkansteam Luleå. Den skickas efter styrelsebeslut till 

Nationella rådet för kännedom. 

 Beslutas att ta upp rapporten på kommande styrelsemöte när den är klar. 

 

§ 8 Stoppa Våldet   

 Anita Kruse är inbjuden och kommer att delta på styrelsemötet för en 

introduktion till vårt förbunds medverkan NNS projekt Stoppa våldet. 

 Beslutas att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

    

§ 9 BIP utbildning 

 Genomfört seminarium med Charlotte Liebak Hansen 11/5 som presenterade 

forskningsresultaten ”Verksamma inslag på vägen till jobb” var uppskattat och 
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välbesökt.  Deltagare från förbundets alla kommuner deltog och även några från 

Samordningsförbundet i Skellefteå. 

 Planering pågår för att introducera och implementera forskningsresultaten och 

verktyget SKAPA i förbunden i landet.  Vi har anmält intresse för utbildning för 

handledare/coacher i vårt förbund tillsammans med Samordningsförbundet 

Skellefteå/Norsjö. Tillsammans är vi erbjudna 25 utbildningsplatser. Ett 

inledande seminarium för beslutsfattare från parterna, chefer och styrelsen är 

preliminärt planerat till den 20/10. 

 Åsa informerar om planen och behovet av styrelsens engagemang. 

 Det beslutas informera på styrelsemötet om planeringen. 

 

§ 10 Indikatoruppföljningen 2021 

 Åsa inleder frågan med en kort nulägesbeskrivning. 

 Svarsfrekvensen på indikatoruppföljningen 2020 var låg och resultaten är 

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

verksamheter? 

Resultatseminarium har genomfört för handläggare 10/6 och ett 

resultatseminarium för chefer planerat till 2/9.  

 Beslutas att göra en kort föredragning kring resultaten för 2020 samt inför 

höstens mätning på styrelsemötet 19/8. 

  

§ 11 LSG i Augusti 

 Enligt planeringen i årshjulet är möten med alla lokala samverkansgrupper i 

förbundet bokade i augusti och september. Frågor som är aktuella och 

gemensamma i alla LSG är 

• Indikatorerna 

• Stoppa våldet 

• BIP utbildning 

• GDPR 

 Beslutas att godkänna informationen och lägga den till handlingarna 

 

§ 12 Medlemssamråd 16/9 kl. 08.00     

 Frågor till agenda diskuterades. Inbjudan ska skickas till parterna inom kort.  

 

 AU menar att det är viktigt att betona vikten av samverkan i mötet. Bra om det 

finns utrymme för en öppen dialog. 
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• Indikatorresultat 

• Resultat 

• BIP forskningen information 

• Stoppa våldet information 

• Presentera insatser kort 

• Ekonomi – äskande och plan för ev. utökat äskande 

• Boden har ordet!! 

 

 Beslutas skicka inbjudan till digitalt möte omgående.  

 

§ 13 Rekrytering processledare 

 Beslutas att rekryteringsprocess startar under hösten för tillträde from 1/1 2022 

 Att AU utgör rekryteringsgrupp. 

 Åsa får i uppdrag att ta fram förslag på annons. 

 

§ 14  Information från NNS årsmöte 

 Kort information lämnas till AU från NNS årsmöte i maj. Deltagande 

ordförande och förbundschef beskriver ett synnerligen rörigt möte där det 

saknades formalia och struktur. Mötet genomsyrades av en osympatisk 

samtalston, rivalitet och där partipolitik blandades in. Svagt fokus på NNS 

viktiga uppdrag. Visst samarbete sker med Skellefteå och Umeå SOF ang. en 

skrivelse till NNS styrelse för att lämna våra synpunkter.  

 Beslutas att Bjuda in NNS kontaktperson till ett kommande styrelsemöte. 

 

Åsa informerar om att förbundet är inbjudna till Norrlandskonferensen 

(nätverksmöte med de 13 samordningsförbunden i Norrland) den 11-12/11. Bra 

om någon från styrelsen kan delta tillsammans med Förbundschef.  

Beslutas att Åsa skickar ut information om mötet. 

 

§ 15 Dagordning nästa styrelsemöte 19/8 

 Förslag till dagordning togs fram. Se bilaga 

 

§ 16 Mötesplan för AU 2021 

Beslutas fastställa följande mötesdatum för AU hösten 2021. 

• 3/9 kl. 15.00- 17.00 före 10/9 och medlemssamrådet)  

• 29/9 kl. 16.00- 17.30 (före Workshop Verksamhetsplanering 5/10) 
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• 18/11 kl. 15.00-17.00 (före 26/11 och efter utvecklingsgruppen)  

 

§ 17 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 18  Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Annica Alatalo 

 

 ………………………………… ………………………………. 


