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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun  

 Bengt Åke Strand Region Norrbotten 

 Ingrid Nilsson Försäkringskassan  

 Daniel Nilsson Arbetsförmedlingen 

 

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef Pyramis 

 Elin Holma Ekonom (tom § 62)  

 Viktor Kåreborn  Inkluderingsstrateg (§ 65) 

  

§ 57 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla varmt välkomna och öppnar styrelsemötet. 

  

§ 58 Fastställande av dagordningen. 

 Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen. Bilaga 1 

 

§ 59 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att välja Ingrid Nilsson att justera protokollet. 

 

§ 60 Rapport från parterna 

 Ingrid rapporterar från Försäkringskassan  

 Inga stora förändringar. Sjukpenningtalet ligger still. Fortsatt stor 

personalomsättning. Ny enhet startas i Luleå som ska arbeta med 

Aktivitetsersättning. Ny chef till denna är rekryterad vilket innebär att FK 

representeras av en ny chef i beredningsgruppen framöver. 

 

 Bengt Åke  rapporterar från Region Norrbotten 

 Klart med viljeinriktning för sammanslagningen av de tre 

samordningsförbunden i Norrbotten. Anställningsstoppet i Regionen ligger fast. 

 

 Daniel rapporterar från Arbetsförmedlingen 

 Läget är fortsatt ansträngt och mycket är oklart kring uppdrag och arbetssätt. 

 Man väntar besked om stängning av ytterligare AF kontor. AF Piteå är stängt. 

Uppsägningar och personalflykt ger upphov till behov av ersättningsrekrytering 

av arbetsförmedlare och chefer. En målbemanning för AF Södra Norrbotten 

finns. Kontoret i Luleå ska ge service till 6 kommuner. Extra pengar har 

fördelats i budget men pengar är inte det största problemet nu. 

Personalresurserna är f.n. för små för att kunna effektivt använda 
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programmedel till arbetssökande. Arbetslösheten ökar för grupperna som vi 

arbetar med. Antalet  inskrivna i Job har ökat med 140 på ett år, nu ca 700 

inskrivna i JOB (med Piteå inräknat ca 1500). Flest i åldern 40-55 år och många 

har funktionsnedsättning. Konjunkturen mattas av, oklart hur djup en nedgång 

kommer att bli. 

 

 Fredrik rapporterar från Luleå kommun  

 En strukturförändring i äldrevården pågår. Man stänger 4 gamla boenden och 

öppnar ett nybyggt större boende på Kronan. Inom IFO, Individ och 

familjeomsorgen har man en utmaning med allt större kostnader. Nu - ca 30 

miljoner. Försörjningsstöden ökar, vårddygnen blir fler, man har längre 

placeringar. Fler far illa och det verkar vara en samhällstrend inte bara så i 

Luleå. Krafttag behövs för att hitta nya och mera effektiva arbetssätt. 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna samt lägga dem handlingarna. 

 

§ 61 Rapport från förbundschefen 

 Åsa rapporterar från verksamheten, se  Bilaga 2 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 

  

§ 62 Halvårsrapport Pyramis 190101-190630 Bilaga 3 

 En kort genomgång av halvårsredovisningen görs. Ekonom Elin Holma föredrar 

ekonomin. Några smärre redaktionella ändringar noteras och ett summeringsfel 

i den ekonomiska  redovisningen ska rättas. 

 Styrelsen beslutar att fastställa halvårsrapporten samt lägga den till 

handlingarna.  

 

§ 63 Extra medlemssamråd 17 september bilaga 4 

 Fredrik redogör för det extra medlemssamrådet 17 september. Samtliga 

medlemmar närvarade. Utskickade underlag presenterades och frågan kring 

sammanslagning av de tre Norrbottens förbunden diskuterades. En 

Avsiktsförklaring angående utvidgat samordningsförbund för 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten samt kommunerna 

Luleå, Piteå och Älvsbyn undertecknades. 

 Medlemmarna i samordningsförbunden Activus i Piteå, Consensus i Älvsbyn 

och Pyramis i Luleå har för avsikt att slå samman de tre förbunden till ett 

gemensamt samordningsförbund.  

 Förbundscheferna för samordningsförbunden Activus, Consensus och Pyramis 

fick i uppdrag att vara processledare för sammanslagningen. 
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§ 64 Sammanslagning förbunden 

 Se punkten ovan. 

 

§ 65  Arena  

 Viktor Kåreborn presenterar tankar kring ett arbete i en arbetsgrupp som består 

av Verksamhetschef Soc. Raimo, Avd. Chef Peter Danell, Inkluderings strateg 

Viktor Kåreborn, Enhetschef Soc. Mari Öhman, Enhetschef Ama Lotta 

Zetterström, Pyramis Åsa Snårbacka. 

 Arbetsgruppens uppdrag utgår från ett befintligt uppdrag kring samverkan 

mellan AMF och SOC samt från Pyramis samverkansmöte 19 juni. Målet är att  

hitta ett gemensamt arbetssätt för SOC/AMF gällande fler 

försörjningsstödstagare till egen försörjning. Uttalad önskan från 

förvaltningscheferna är att arbetssättet ska utgå från förhållningssättet gentemot 

individer  att ”Alla kan och vill”. Man vill vidare använda sig av det arbetssätt 

som samordningsförbundet har med samverkan som metod.  

 Arbetsgruppen ska presentera ett förslag, före 2019-12-31. Från 1 januari 2020 

ska detta köras helt i skarp drift. Gruppen har möjlighet att ta in annan 

erforderlig kompetens. 

 Ett första förslag utgår från ett arbetssätt som bygger på integrerad samverkan, 

där målet är att kommunens hela målgrupp 16-64 år som idag står långt ifrån 

arbete och har behov av fördjupat stöd ska kunna ta del av stöd via en ”Arena” 

(arbetsnamn). Förslaget presenterades 2019-09-18 för Socialchef Gabriella och 

Förvaltningschef  AMF Anna som ställde sig positiva till gruppens arbete och 

hänvisar till att respektive verksamhetschef ska göra en rimlighetsbedömning 

kring genomförande av förslaget.  Pyramis styrelse bjuds in att genom parterna 

verka för en mera integrerad samverkan. 

 Styrelsen diskuterar frågan som handlar om att samverkan utvecklas, byggs ut 

och omfattar fler samverkansinsatser för vuxna. Styrelsen tycker att en Arena är 

en bra idé, väcker frågor kring vem som kan vara insatsens huvudman, hur ser 

flöden och genomströmning ut, samordningsförbundets roll i arbetet mm? 

 Förslag väcks kring att ta med Eva Nyberg Wuopio, Region Norrbotten i arbetet 

för att knyta an närsjukvården tydligare. Samverkan finns redan idag uppbyggd 

med rehab koordinatorerna i kommunens hälsocentraler. 

 En workshop med deltagare från beredningsgruppen, styrgruppen samt alla 

medarbetare från parterna som arbetar i Arena Ungdom och Rehabteam 30+ 
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kommer att genomföras den 4/10  med stöd av två erfarna processledare kring 

frågan om hur en Arena skulle kunna byggas och hur samverkan kan utvecklas 

mot större integrering. Det ska utgöra viktig input till arbetsgruppens fortsatta 

arbete. 

 Styrelsen beslutar att Förbundschef Åsa fortsätter att representera Pyramis 

(parterna) i arbetsgruppen. Att styrelsen gärna ser ett konkret förslag på hur en 

Arena skulle kunna se ut och organiseras. 

 

§ 66 Tjänsteköp Bilaga 5 

 Nytt reviderat tjänsteköp behöver göras för Veronica Nyberg, 730528-8966, 

anställd på Arbetsförmedlingen, Luleå pga. förändrad tjänstgöringsgrad. 

Veronica har  i uppdrag att under perioden 2019-09-16 – 2019-12-01 utföra 

arbete som processledare för insatsen På rätt väg inom Samordningsförbundet 

Pyramis Luleå. Tjänsteköpet avser 100 % tjänstgöringsgrad. 

 Styrelsen beslutar att fastställa tjänsteköpet. 

 

§ 67 Ärenden enligt delegation Bilaga 6 

 Åsa föredrar aktuella delegationsärenden. 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga den till 

handlingarna.  

 

§ 68  Nästa möte 

 Nästa planerade styrelsemöte är 18 oktober. Aktuella frågor att behandla, 

verksamhetsplanering och budget. Mötet genomförs tillsammans med 

beredningsgruppen. 

 

§ 69 Övriga frågor 

 Inga övriga frågor anmäldes. 

 

§ 70 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse och avslutar mötet.  
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 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Ingrid Nilsson 

 

 ………………………………… ………………………………. 


