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Protokoll för styrelsen i Samordningsförbundet Activus 
 
Datum: 2019-06-14 
Tid: kl. 13.00-13.30  
Plats: Stadshuset Piteå  
 
Närvarande ledamöter: 
Sven-Gösta Pettersson Piteå kommun  
Roland Nordin Region Norrbotten  
Ingrid Nilsson: Försäkringskassan 
Martin Gaudet Arbetsförmedlingen   
 
Övriga:  
Dan Berggren Förbundschef 
  
§26 Mötet öppnas 
Sven-Gösta Pettersson (förklarade mötet för öppnat.  
Carol Hansson som går i pension och därmed lämnar styrelsen avtackades med en 
present. 
  
§27 Godkännande av dagordning 
Beslut: Att fastställa Dagordningen.  
 
§28 Godkännande av föregående protokoll 
Beslut: Att med godkännande lägga protokollet från 2019-04-18 till handlingarna  
  
§29. Rapporter  

A. Rätt insats 
Dan rapporterar att det är svårt att rekrytera deltagare till insatsen.  

B. Tidiga samordnade  insatser 
Dan rapporterar att insatsen som startade 2019-05-01 med de två 
projektmedarbetarna. Redan efter två veckor har man tagit in sex deltagare. 

C. MOA 
Dan rapporterar att analys och planeringsfasen pågår och att 
genomförandefasen startar 2019-09-01.   

D. Revisorernas rapport för 2019  
Styrelsen har tagit del av Revisionsberättelsen och de sakkunnigas rapport. 
Konstaterar att måluppfyllelsen måste förbättras.  

E. Medlemssamrådet 
Sven-Gösta och Ingrid rapporterar från medlemssamrådet. Et nytt 
medlemssamråd ska hållas 2019-09-17 för att ta ställning till om planeringen 
för en sammanslagning ska fortsätta.   

F. Offentlig försörjning statistik 
Dan har tagit fram statistik för offentlig försörjning i Piteå för perioden 2014-
2018. I samtliga ligger Piteå högre än riket och särskilt för unga och kvinnor.  
Sven-Gösta rapporterar att i år har försörjningsstödet ökat för alla grupper 
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förutom pensionärer.  
 

Beslut: Att godkänna rapporterna  
  
§30. Nya insatser 
Dan rapporterar at Beredningsgruppen planerar för en ny insats för utlandsfödda 
kvinnor. Det sinns ingen konkret insatsplan ännu ME förhoppningsvis till i september. 
Om planeringen inte är klar till mötet i september behövs ett extra styrelsemöte i 
oktober för att kunna ta beslut om ny insats.  
Beslut: Att godkänna rapporten  
Att boka ett styrelsemöte 2019-10-14 om det behövs  
 
§31. Övriga frågor  
 
§32. Mötets avslutande  
Sven-Gösta avslutar sammanträdet  

 

 

 
Vid protokollet: Dan Berggren   Justeras: Sven-Gösta Pettersson 

 

 

 

 

 


