
Ansökan om medel från
Samordningsförbundet Lycksele

Ankomstdatum (fylls i av förbundet)

Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp
samverkan mellan minst två av Samordningsförbundets huvudmän. Ifylld ansökan skickas i två kopior,
den ena via e-post till jan-anders.strandberg@lycksele.se , den andra, som ska vara underskriven, via
reguljär post till samordningsförbundet (för adress se sidfot). En komplett ansökan ska innehålla
projekt/verksamhetsbeskrivning enl bifogad blankett samt budget- och finansieringsplan. Ta gärna kontakt
med Jan-Anders Strandberg på samordningsförbundet för ytterligare information om vilka uppgifter som
ska vara med i er ansökan.  

Uppgifter om sökande organisation (stödmottagare)
Organisationens namn
LYCKSELE FÖRSAMLING

Enhet/arbetsställe
     

Firmatecknare/Chef
Karin Sjödin

Organisationsnummer
252004 - 0649

Utdelningsadress
Box 63

Postnummer Postadress
921 22                  LYCKSELE

Kontaktperson
Gerd Windelås

Kontaktpersonens telefonnummer
0950 -137 10

Kontaktpersonens e-post adress
     

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
070 – 209 37 46

Plusgiro
12 66 84 - 0

Bankgiro
762 - 8191

Uppgifter om samverkanspartner 
Organisationens namn
     

Enhet/arbetsställe
     

Firmatecknare/chef
     
Kontaktperson hos samverkanspartner
     

Kontaktpersonens telefonnummer
     

Kontaktpersonens e-post adress
     

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
     

Uppgifter om samverkanspartner 
Organisationens namn
     

Enhet/arbetsställe
     

Firmatecknare/chef
     
Kontaktperson hos samverkanspartner
     

Kontaktpersonens telefonnummer
     

Kontaktpersonens e-post adress
     

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
     

Uppgifter om samverkanspartner
Organisationens namn
     

Enhet/arbetsställe
     

Firmatecknare/chef
     

Postadress Samordningsförbundet c/o Lycksele kommun 921 81 Lycksele Besöksadress Storgatan 29 Telefon 0950-167 37
Mobiltelefon 070-552 25 95 E-post  jan-anders.strandberg@lycksele.se



Kontaktperson hos samverkanspartner
     

Kontaktpersonens telefonnummer
     

Kontaktpersonens e-post adress
     

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer
     

Projekt SACKEUS - verksamhetsbeskrivning



Bakgrund/problemformulering
Kyrkan ser arbetsträning som en viktigt och upprättande möjlighet för människan. 
Församlingen tar ibland emot ”praktikanter”, men vi har svårt att hitta lämpliga arbetsuppgifter.
Diakoner, i första hand, möter människor enskilt som mår dåligt, därför att samhället/marknaden
inte har någon plats för dem. 
Hur kan vi som kyrka stötta i hjälp till självhjälp?

Syfte
Revansch för människan genom social träning, arbetsträning.
Platsen ska vara en mötesplats där människan kan få bli sedd.
Projektet ska utgå från FIN (församlingsinstruktionen).

Mål
1. Utse projektgrupp – påbörjat 2006 (ansökan, lokal, syfte och mål).
2. Söka lämplig projektledare.
3. Projektledaren ska upparbeta kontakt med Röda villan, Dagcenter, Invandrargrupper,

kommunens nyckelpersoner (försäkringskassa, arbetsförmedling i första hand). 
4. Projektledaren ska skapa en personalgrupp samt arbetsordning för igångsättande av

butik/café.
5. Nödvändig utbildning av personalgrupp planeras av projektledaren.
6. Uppstart av Butik och Café under 2007.
7. Projektgruppen ansvarar för utvärdering samt rapportering till Lycksele kyrkoråd(LKR)

och LYSA.

Målgrupp
Män och kvinnor i åldern 18 år < med fysisk och psykisk funktionsnedsättning, invandrar- och
flyktingbakgrund, inte kommit in på arbetsmarknaden, andra som bedöms i behov.

Avgränsningar och mervärde
Verksamheten blir öppen, mitt i stan, låga trösklar, vem som helst kan slinka in.
Verksamheten blir sluten såtillvida att personalgruppen är handplockad för tidsbestämda
perioder.
Verksamheten får en tydlig internationell prägel genom sin Butik, vilket ger ett berättigande och
en plats för människor med invandrar- och flyktingbakgrund. Kontakter kan knytas.
Verksamhetens syfte är att upprätta människan på fler plan.
Verksamheten har en icke-vinstdrivande profil.
Verksamheten vidareutvecklas i ett samspel mellan projektgrupp, personalgrupp och besökare.

Genomförande och samverkan
Projektgruppen styr. Projektledare krävs.
Samverka med försäkringskassa, arbetsförmedling som utser tänkbar tidsbegränsad ”personal”
för arbetsträning.
Samverkan med FA – hyra av lokal.
Planerade aktiviteter - lokalvård, inköp, bokföring, butiksgöromål, försäljning, PR,
produkttillverkning, kundkontakt-
Hinder - ekonomi



Tid och aktivitetsplan

Vår 2007 – Höst 2009

Jämställdhet

Projektgruppen består av två män och tre kvinnor.
Projektet utgår utifrån behov och lämplighet i samråd med samarbetspartner.

Utvärdering och resultatspridning
Utvärdering sker av projektgrupp.
Ansvariga är LKR.
Frågor i utvärdering – Har de uppställda målen genomförts?, Vilket utfall kan vi se?, Hur kan vi
gå vidare? 
Dokumentation går till samverkansparter samt LKR.

Förväntat resultat för organisationen/organisationerna

På sikt inbegripas i församlingens övriga diakonala verksamhet samt vara ekonomiskt
självbärande.
Frågan som kan ställas är, vilket intresse kommunen har av fortsatt verksamhet, beroende på
utfall?

Förväntat resultat för den enskilde

Verksamheten kan bidra till; ökad delaktighet, att motverka isolering, att våga se möjligheter, att
våga misslyckas, stärkt självförtroende, att pröva på nya sätt att arbeta, att möta medmänniskor,
att bli sedd, utveckling av idéer. 



Kostnader och finansiering
Vilka resurser krävs för att driva verksamheten eller genomföra aktiviteterna? Ange belopp
för respektive år och totalt. (Endast direkta merkostnader för att driva verksamheten eller
aktiviteten ska tas upp, redan befintliga kostnader ersätts ej av Samordningsförbundet). Fyll i
nedanstående tabell.

Resurser År 2007 År 2008 År 2009 S:a 2007-2009
Personal (25 000 kr/mån inkl soc kostn.) 429 800 441 600 455 100 1 326´
Lokal (6 000 kr/mån) 72 000 72 000 72 000 216´
Övriga kostnader (inkl. startkostnader) 385 000 200 000 200 000 785´
Ev. utvärderingskostnader
Summa kostnader 886 800 713 600 727 100 2 327 500
Intäkter (exkl. bidrag från samordn.förb) ?
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt) 886 800 713 600 727 100 2 327 500

 
Underskrifter
Firmatecknare/Chef Landstinget Firmatecknare/Chef Försäkringskassan

Namnförtydligande
     

Namnförtydligande
     

Firmatecknare/Chef Lycksele kommun Firmatecknare/Chef Arbetsförmedlingen

Namnförtydligande
     

Namnförtydligande
     

Ansökan skall vara undertecknad av firmatecknare/Chef från de samverkande myndigheterna. 


