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Beslutande

Fredrik Hansson
Annica Alatalo
Bengt-Åke Strand

Luleå kommun
Försäkringskassan
Region Norrbotten

Övriga deltagande

Åsa Snårbacka

Förbundschef

§1

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

§2

Fastställande av dagordningen Bilaga 1
Beslutas
att § 7 Policy för finansiering av samverkansinsatser stryks från dagordningen
Att i övrigt godkänna dagordningen.

§3

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

§4

Lokaler
Samråd kring förslag till nya lokaler och nytt hyresavtal för verksamhets och
kontorslokaler i kvarteret Bocken, Luleå.
Samordningsförbundets arbetsutskotts råd
• Innan nytt hyresavtal skrivs på ska villkor för att undvika dubbel hyra
förhandlas och beskrivas.
• Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor förknippade med nya lokaler på Bocken
bör godkännas av personalansvariga chefer hos berörda parter.
• När nytt hyresavtal finns ska detta godkännas av styrelsen
Sammanfattning av ärendet
Förbundet hyr administrativa lokaler av Luleå kommun
Arbetsmarknadsförvaltningen på Skeppsbrogatan 6 i Luleå. Lokalerna används
av förbundets kanslipersonal, fyra personer, samt parternas personal som

Postadress

Besöksadress

Telefon

Mobil

Plusgiro

E-postadress

Samordningsförbundet

Skeppsbrogatan 6

0920-45 30 00

070-366 5581

20335–6

asa.snarbacka@amf.lulea.se

Södra Norrbotten
Box 353

Direkt

Org. Nr

971 10 LULEÅ

0920-45 38 47

222 000–2204

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
ARBETSUTSKOTT
Beslutsdatum 2022-01-13
Paragraf
1-10

arbetar i Samverkansteam Luleå. Teamets personal har efter egna önskemål
under 2021 provat att arbeta i större utsträckning lokalerna i Bocken där man
också har aktivitetslokaler för olika aktiviteter för deltagare inskrivna i
Samverkansteam Luleå. En överenskommelse har träffats med AMF ang. lokaler
för 2021 som avsatts till Samverkans teamets verksamhet. Ingen hyra har tagits
ut för det.
För 2022 finns nu ett förslag på avtal för lokalytor och hyra i Bocken.
Förbundschef föreslår att vi skiftar de administrativa lokalerna på AMF för
Samverkans teamets personal mot lokalerna på Bocken. Förbundets
kanslipersonalen blir kvar på AMF.
Då uppsägningstiden av befintligt hyresavtal för lokalerna på AMF är 6
månader finns risk för dubbelhyra.
Förbundschef har kallat parternas chefer till möte 21/1 2022 för att titta på och
informera om lokalerna, arbetsmiljö och säkerhetsfrågor på Bocken
Underlag
Befintligt hyresavtal AMF
Förslag på hyresavtal Bocken
§5

Policy för tjänsteköp
Beslut
Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att fastställa förslaget till policy för tjänsteköp
Sammanfattning av ärendet
En policy för tjänsteköp av parternas personal har tagits fram.
Policyn syftar till att reglera villkoren vid upprättande av tjänsteköpsavtal i
förbundet.
Beslutsunderlag
Förslag till policy för tjänsteköp

§6

Tjänsteköp
Beslut
Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
Att fastställa tjänsteköp för
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a. Samordnare 50% i Boden 2021-10-08-2022-10-07
b. Samordnare 50% i Luleå 2022-01-01-2022-12-31
c. Processutvecklare i Samordningsförbundet 50% 2022-01-01 – 202212-31
d. Handledare 100% SAMKRAFT 2022-01-01- 2022-12-31
Sammanfattning av ärendet
Befintliga tjänsteköpsavtal ska förlängas samt nya tecknas.
Beslutsunderlag
Tjänsteköpsavtal
§7

Förslag till dagordning för styrelsemötet
Beslut
Samordningsförbundets arbetsutskott föreslår styrelsen besluta
att fastställa förslag till dagordning
Sammanfattning av ärendet
• Frågan om Viljeinriktningsdokument plan för utökad finansiering anmäls
som fråga till planerat medlemssamråd den 1 april 2022.
• Beslut om elektronisk signeras bereds om en upphandling leverantör
hinner bli klar till mötet
• Frågan kring hur och var styrelsemöten under 2022 ska hållas beskrivs i
Årshjulets planering. Möten ska planeras för genomförande i varje
kommun under året. Information och studiebesök i
förbundsfinansierade insatser genomförs vid dessa besök. Om
restriktioner vad gäller pandemin gör det omöjligt att genomföra fysiska
möten ska planering för digitala möten finnas.
Beslutsunderlag
Förslag till dagordning

§8

Aktuell information
Åsa informerar om att AF har fattat beslut om att dra tillbaka sin personalresurs
om 100% från Samverkansteam Luleå from 1/1 2022. Detta innebär att åtgärder
behöver vidtas för att säkra att de nu inskrivna deltagarna ca 55 kan få det stöd
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som utlovas i insatsen. Samverkansteam Luleå kan sannolikt from nu inte
betraktas som en av parterna implementerad insats då det endast är Region
Norrbotten och Socialförvaltningen som har avsatta egna resurser till teamet. I
2022 års budget finns heller inga medel att rekrytera handledare/ coach på kort
sikt för att förstärka teamet. Styrgruppen för insatsen är aktiv och arbetar med
problemlösning. Avvikelserapport ska skrivas om händelsen då den inte varit
aviserad tidigare och avviker från beslutad verksamhetsplan i förbundet.
Avvikelserapporten kommer att tas upp för beslut på styrelsemöte när den är
klar.
Arbetsutskottet beslutar
Att lägga informationen till handlingarna
§9

Övriga frågor
Datum och tider för Arbetsutskottets möten under 2022 fastställdes.
Förbundschef bokar in möten i Outlook åt alla ledamöter.

§ 10

Mötet avslutas
Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.

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

Justeras
Annica Alatalo

…………………………………

……………………………….
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