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Beslutande Fredrik Hansson Luleå kommun 

 Sven Gösta Pettersson Piteå kommun  

 Helena Öhlund Älvsbyns kommun  

 Per Anders Ruona Arbetsförmedlingen  

 Annica Alatalo Försäkringskassan  

 Bengt-Åke Strand Region Norrbotten 

   

Närvarande ersättare  Erika Sjöö  ers Region Norrbotten  

     

Frånvarande Agneta Nilsson  ers Älvsbyns kommun 

 Marita Lundgren  ers Arbetsförmedlingen 

 Per Tjärdalen ers Luleå kommun  

 Peter Boström ers Försäkringskassan  

 Håkan Johansson ers Piteå kommun 

 

Övriga deltagande Åsa Snårbacka Förbundschef  

 Fredrik Blom  Föredragande § 7   

 Kristin Bergwall Föredragande § 7   

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordförande Fredrik hälsar alla välkomna till mötet. Mötet genomförs via Skype 

pga. aktuella Pandemirestriktioner. 

  

§ 2  Fastställande av dagordningen Bilaga 1 

 Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.  

 

§ 3 Val av justerare 

Styrelsen beslutar att välja Sven Gösta Pettersson att tillsammans med 

ordförande justera protokollet.  

 

§ 4 Aktuellt från parterna 

 Arbetsförmedlingen 

 Per Anders rapporterar kring arbetslöshetens utveckling. Allmänt krisläge, 

pandemin har slagit hårt. Servicenäringen har det svårt medan industrin går 
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ganska bra. I Norrbotten har klarat sig väldigt bra. I riket har arbetslösheten 

ökat  med 1,4% tot. nu 8,8% i Norrbotten är ökningstakten bara 0,6,% tot. 6,9%. 

Slår olika på olika orter 11,5 % i Haparanda,  Gällivare 4, 4 %,  Älvsbyn 9,5%, 

ökat mest i länet. Boden 7,4 %, Luleå 7,3 %, Piteå 6,5%. 

 Nu ca 8700 arbetslösa öppet och i program, tot. ökning med ca 780 individer. 

Innan pandemin såg vi en stadig minskning av arbetslösheten. 

 Den stora utmaningen är samtidigt den framtida arbetskraftsförsörjningen och 

särskilt kompetensförsörjningen. Viktigt att ta vara på all arbetskraft- även våra 

målgrupper. 

 AF fortsatt i en reformering, ingång till denna 2022 då  servicenivå och lokal 

närvaro ska klargöras. Nu inriktade på volymer och kompetensutveckling. Vi 

pratar utbildning med alla arbetssökande. Alltför många med låg 

utbildningsnivå. Reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning blir viktig. 

 Prognos framåt osäker men industrin går ganska bra, förväntar att man 

återhämtar sig bra. Svårt att sia kring ev. återhämtning vad gäller 

servicenäringarna. Beror på uthålligheten hos företagen. Stöd utgår men kanske 

en del inte klarar sig ändå. 

 

 Försäkringskassan  

 Annika  rapporterar att man precis innan jul har beslutat om Verksamhetsplan 

för 2021. Innebär förändringar vad gäller sjukförsäkringen. Hon återkommer 

med information om det på nästa möte. Inflödet av ansökningar om 

sjukskrivning och smittbärarpenning fortsatt högt. Man omdisponerar personal. 

Sjukpenningtalet i Norrbotten har ökat i Norrbotten pga. pandemin. Ny tillfällig 

bestämmelse ang. bedömning dag 181 som nu flyttas nu fram till dag 365. Ger 

mer tid för rehabilitering av sjuka. Gäller retroaktivt från 21/12 2020. Viktigt att 

jobba med arbetsgivare för att stödja rehabiliteringen. 

 GD har startat en genomlysning som gäller kvalitet i sjukförsäkringen. 

Ändringsfrekvensen i domstol är lägre än tidigare. Arbetar mot missbruk och 

fusk intensivt. 

  

 Region Norrbotten 

 Bengt-Åke och Erika rapporterade från regionen. Fullt upptagna med Corona 

bekämpningen och vaccinationen. Omorganisering av regionen har gett ett 

positivt resultat ekonomiskt.  Erika beskriver det stora logistikarbetet bakom 

vaccinationerna. Mycket gott samarbete mellan regionen och kommunerna. 
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 Regionfullmäktigemötet är inställt i februari. Nästa möte blir april. Farhågor att 

även detta möte inte kan bli av. 

 

 Älvsby kommun Helena rapporterar att man märker av permitteringarna från 

Polarbröd nu. Man har samarbete med AF kring utbildningsinsatser för 

permitterade. Första spadtaget taget för ny brödfabrik!  Även spadtag för ett 

renoverat badhus. Byggprogrammets elever får möjlighet till praktikplatser. 

Framtidsrika Älvsbyn jobbar på. Egen avdelning för integration och 

Vuxenutbildning i kommunen lyckosam. Ljusa förtecken! 

 

 Piteå kommun  

 Sven Gösta rapporterar att i Piteå kommun  arbetar man mycket med bokslut 

just nu. Mycket arbete kring Covid och Coronavaccinering. Alla i äldreboende 

får sin andra spruta. Liten smittspridning i verksamheten. Försörjningsstödets 

kostnader har ökat i nov/dec  pga. Corona effekter. Fullmäktige ställdes in, för få 

ärenden i februari. Stor Motortävling vid Piteå Havsbad planeras. 

 

 Luleå kommun  

 Fredrik rapporterar att man haft stor smittspridning på boenden i kommunen. 

Oklart varför men analys pågår. Har besöksförbud f.n. Och läget är under 

kontroll. Omgång två i vaccinationerna är igång.  Luleå fullmäktigemöte 

överklagades vad gäller genomförande av mötet. Man planerar ett 

överklagande  från kommunen för att få prejudicerande dom. Inga signaler 

kring ökande försörjningsstöd. Arbetslöshetssiffrorna bevakas. Samtalar med 

handeln i centrum, signalerna är att de har det tufft. 

 Många stora investeringar står och knackar på. Ut med mera information om 

några veckor. Positiva saker händer! 

 

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporterna och lägga dem till handlingarna. 

 

§ 5 Rapport från förbundschef Bilaga 2, 3 

 Åsa rapporterar kring läget i förbundets insatser och aktuella aktiviteter i 

förbundet.  

 Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
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§ 6  Utvidgningen av förbundet  

 Åsa informerar om den förändrade beslutsprocessen hos parterna. Nya 

underlag/handlingar till alla medlemmar skickas ut i dagarna då datum för ny 

medlems inträde (Boden) kommer att kunna ske först 1 juni pga. inställda 

Region och kommunfullmäktigemöten. Alla beslutade församlingar måste hinna 

fatta erforderliga beslut. 

 Styrelsen har tagit del av informationen och år de nya underlagen utskickade 

för kännedom. 

  

§ 7 Presentation av projekt Plattform Sociala företag och arbetsintegrering  

 Bilaga 4 

 Samordningsförbundet är projektägare och medfinansierar tillsammans med 

Region Norrbotten och Coompanion. Fredrik Blom och Kristin Bergvall 

presenterar projektet. Frågor som väcks är - Hur är intresset för att starta ASF? 

För få men intresse finns, kunskap saknas. Skapa trender viktigt.  

 Hur jobbar man med kommunikationen utåt? Digitala möten, plan för hur man 

når ut finns.  

 AF intresserade! 

 Styrelsen tackar för intressant information. 

  

§ 8  Förslag till arbetsordning för styrelsen Bilaga 5 

 Förslaget är utskickat till styrelsen inför mötet. Åsa presenterar bakgrunden och 

förslaget. Syftet med arbetsordningen är att tydliggöra styrelsens arbetssätt.  

 Styrelsen menar att det är en bra idé med arbetsutskott! Beslut om förslaget 

föreslås fattas vid konstituerande mötet 1/6 då Boden kommer med. 

 Styrelsen beslutar att ta upp förslaget för beslut när förbundet utvidgats med 

ny medlem 2021-06-01. Ändringsförslag kan lämnas till Åsa. 

   

§ 9 Utvecklingsgrupp Bilaga 6, 7, 8 

 Åsa beskriver bakgrunden till arbetsgruppen. Beslut finns att en 

utvecklingsgrupp /beredningsgrupp ska tillsättas i förbundet. 

Utvecklingsgruppen ska bestå av en tjänsteman från vardera 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Norrbottens samt en 

tjänsteman från vardera medlemskommunen. Gruppen är under bildande och 

alla  parter har inte anmält representanter ännu. Prel. första möte med 

introduktion ska hållas i mars.  
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 Utvecklingsgruppen ska arbeta med att fånga upp, samråda och bedöma 

inkomna ansökningar om medel till insatser/projekt. Gruppen jobbar i årshjulets 

rytm med angivna ansökningstider. Ny mall för ansökan om medel är 

framtagen som parterna kan använda vid ansökan. Ny mall för återrapportering 

från aktuella insatser är också framtagen. Återrapporter lämnas 1 gång/kvartal 

från respektive insats. 

 Styrelsen beslutar att fastställa utvecklingsgruppens uppgifter och att de 

påbörjar sitt arbete under 2020. 

 att fastställa mall för ansökan om medel från förbundet 

 

§ 10 Preliminärt resultat SUS Bilaga 9 

 Åsa gör en kort presentation av ett mycket preliminärt resultat utifrån SUS för 

2020. Årsredovisning för 2020 är under skrivning och där kommer en mera 

detaljerad resultatredovisning att lämnas även för insatser som inte idag 

registrerar deltagare i SUS. 

 I styrelsen beskrivs att det är viktigt med beredskap för post Covid -

långtidssjukas behov av rehabiliteringsinsatser 

 Styrelsen beslutar att  godkänna rapporten.  

     

§ 11 Ärenden enligt delegation Bilaga 10  

 Åsa föredrar aktuella delegationsärenden. 

 Styrelsen beslutar godkänna ärenden enligt delegationslista och lägga dem till 

handlingarna.  

 

§ 12 Övriga frågor 

 Erika Sjöö tar upp frågan krig mötesverktyg, då Skype inte fungerar så bra. FK 

kan delta via Webben om det inte behandlas personärenden på mötet. AF 

använder Skype men kan delta via länk till Teams. 

 Styrelsen beslutar att Åsa bjuder in till  ett testmöte med FK och AF  för att 

prova Teams innan nästa styrelsemöte. 

 

§ 13 Mötet avslutas 

 Mötesordförande Fredrik tackar för visat intresse, önskar alla en fortsatt trevlig 

dag och avslutar mötet. 
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 Vid protokollet 

 Åsa Snårbacka 

 

 …………………………………. 

 

 Beslutande   Justeras  

 Fredrik Hansson Sven Gösta Pettersson 

 

 ………………………………… ………………………………. 


