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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun 

 Annica Alatalo Försäkringskassan  

 Bengt-Åke Strand Region Norrbotten (from § 35) 

  

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

  

 

§ 32 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar välkomna till möte med arbetsutskottet. Mötet 

genomförs via Teams pga. rådande pandemirestriktioner. 

  

§ 33 Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 Beslutas godkänna dagordningen.  

 

§ 34 Val av justerare 

Beslutas att välja Annica Alatalo att tillsammans med ordförande justera 

protokollet.  

 

§ 35  Äskande av medel för 2022 

 Äskande av medel för 2022 har skickats in till Försäkringskassan om 3 250 000kr 

under förutsättning att parterna Regionen och kommunerna matchar upp med 

motsvarande andel.  

  

a. Viljeinriktning Bilaga 2 

Utifrån diskussion vid ägarsamråd i september framkommer önskemål om att ta 

fram en viljeinriktning angående en succesiv ökning av parternas 

medfinansiering enligt presenterad plan. Viljeinriktning är utskickad till ägarna 

tillsammans med minnesanteckningarna från ägarsamrådet. 

 

b. Ansökan om medel Bilaga 3 

Ett förslag till ansökan om medel som ska tillställas förbundets ägare föredrogs. 

Ansökan kan ägarna använda som underlag för beslut om medel till 

Samordningsförbundet. 

 

 Arbetsutskottet beslutar att skicka ut ansökan till parterna omgående 
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§ 36 Inför verksamhetsplanering   Bilaga 4 

 Styrelsen och alla lokala samverkansgrupper i kommunerna är inbjudna till 

idéworkshop den 5/10 på Framnäs Folkhögskola. Temat är ”Inför 

verksamhetsplanering 2022 med sikte på 2024” 

 Ca 20 anmälda deltar och mötet genomförs delvis som ett Open Spacesamtal 

med möjlighet till fria samtal om det som deltagarna känner är viktigt. 

Förberedda teamfrågor kommer att finnas utifrån fokusområden, mål, 

uppföljning och behov i de olika kommunerna. 

 Åsa presenterar ett förslag till ny finansieringsmodell för insatser i förbundet. 

Lisa - Ett förslag till en stabil finansiering av samverkansinsatser i kommunerna 

för hållbar och långsiktig integrering av samverkan. 

 Trots uppmaning till och krav på att insatser som hel eller delvis finansieras av 

Samordningsförbundet ska implementeras går detta arbete mycket långsamt. 

Risk finns att erfarenheter av goda och välfungerande arbetsmetoder inte 

tillvaratas i parternas ordinarie verksamheter på ett bra sätt. 

  Kan man tänka på något annat sätt vad gäller stöd till samverkansarbete och 

”basinsatser” i kommunerna? 

 Hur kan vi arbeta för att stödja parterna att öka uttaget av de gemensamma 

Finsammedlen? 

  

 Beslutas att förslaget presenteras vid Idéworkshopen för att få inspel från 

chefsgrupperna.  

 Arbetsutskottet ska därefter ta upp frågan till diskussion och eventuell 

beredning inför förslag till styrelsen. 

 

  

§ 37 Tjänsteköp Samordnare 

 Åsa informerar om att lokala samverkansgruppen i Boden beslutat om 

rekrytering av samordnare 50% from 2021-10-08. Tjänsteköpsavtal med Region 

Norrbotten som part tas fram. Tjänsteköpet avser ett år. 

 

 Arbetsutskottet beslutar att föreslå styrelsen att fastställa tjänsteköpet 

    

§ 38 Policy särskilt lönetillägg vid tjänsteköp Bilaga 5 
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 När en rekrytering görs utifrån intresse från någon av parternas personal för att 

tillsätta en tjänst (vanligtvis under viss tid) till förbundets kansli eller i en insats 

upprättas ett tjänsteköpsavtal mellan förbundet och den part där den 

rekryterade är anställd. För sådan tjänst utgår under tid som tjänsteköpet varar 

ett särskilt lönetillägg till den anställde. Det särskilda lönetillägget betalas av 

förbundet.  

 Beslutet ska fastställa policy för hur stort detta lönetillägg ska vara. 

 Avtal om tjänsteköp ska alltid fastställas av styrelsen. 

 

 Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar att 

• När förbundschef erbjuds tjänst i Samordningsförbundet via tjänsteköp utgår 

ett särskilt lönetillägg om 3000 kr per månad under överenskommen tid för 

tjänsteköp.  

• För annan personal som erbjuds tjänst inom insatser i samordningsförbundet 

utgår ett särskilt lönetillägg om 1500 kr per månad under överenskommen 

tid för tjänsteköp. 

§ 39 Övriga frågor 

  

  

§ 40  Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet. 

 

 

 

 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Annica Alatalo 

 

 ………………………………… ………………………………. 


