
Kallelse 
 

Projektledarträff  
 
Tid: Torsdag den 16 december, kl. 08.30 – 12.00.  
 
Plats:  Utsikten, Kanalgatan 71 B, Skellefteå.  
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga. 

 
2. Arbetsmarknadstorget.  

Den officiella invigningen av Arbetsmarknadstorget skedde 8 december. Kenneth 
och Margareta har nu hunnit längre i planeringen och berättar mer ingående hur man 
kommer att lägga upp arbetet i teamen, hur behoven ser ut hos olika myndigheter, 
remissförfarandet, m.m. 

 
3. Aktuellt läge i övriga projekt!  

Kort information från resp. projektledare. 
 
4. KUR-projektet – Kunskapsutveckling om rehabilitering för personer med 

psykisk diagnos och psykisk funktionsnedsättning. Se bilaga. 
 Satsningen vänder sig till handläggare hos försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 

socialtjänsten och psykiatrin. Syftet är att skapa en gemensam kunskapsbas som 
grundas på evidens och beprövad erfarenhet samt utveckla samarbetet mellan 
organisationerna. 
 
Lokalt kommer Samordningsförbundet att utarbeta en gemensam ansökan i samråd 
med alla fyra myndigheter. Försäkringskassans huvudkontor beslutar om tilldelning 
av medel.  
 
Vi diskuterar hur projektledargruppen ser på inriktning och utformning av 
kunskapsutvecklingen.  
 

5. Gemensam kompetensutveckling angående utlandsföddas etablering på 
arbetsmarknaden och i samhället. 

 Lokala samverkansgruppen beslutade vid sitt förra möte att genomföra en gemensam 
kompetensutvecklingsinsats under mars månad (prel. 17 mars) för handläggare, 
chefer och politiker i Skellefteå.  

  
 Vi går igenom era synpunkter och förslag på viktiga områden att ta med under 

utbildningstillfället.  
 
5. Samordningsförbundets nyhetsbrev 2011. 
 Med start i januari kommer samordningsförbundet att ge ut ett nyhetsbrev minst 4 

ggr/år fr.o.m. 2011. Vi diskuterar vilken typ av information som kommer att finnas i 
nyhetsbrevet och hur era önskemål ser ut.  



 
6. Nytt ESF-projekt – 4all – for all. 
 Urkraft presenterar 4all –for all - ett ESF-projekt för utlandsfödda med svårigheter 

att integreras på arbetsmarknaden och i samhället. Urkraft har fått ett muntligt 
förhandsbesked från integrationsfonden om att medel kommer att beviljas. 

 
7. Samordningsförbundets och lokala samverkansgruppens verksamhetsplaner 

2011-2013. 
 Kort information. 

 
8. Mötesplan för 2011 
 
9. Övriga frågor 

 
 
Välkommen! 
Stellan 


