
Kallelse 
 

Projektledarträff  
 
Tid: Fredag 30 augusti 2013, kl. 08.30 – 12.00.  
 
Plats:  Rum E4, Stadshuset, entréplan (bredvid Brinkenrestaurangen).  
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga. 

 
 

2. Gemensam beredning inför klusterträffarna 12 resp. 18 september.  
 

- Kort genomgång av bifogade statusrapporter. Margareta Larsson gör en 
muntlig redovisning av Arbetsmarknadstorget.  

- Ev. byte av datum för klusterträffen den 12.9 
- Hur kan vi utveckla styrgruppernas strategiska funktion? Gemensam 

diskussion kring uppdrag, delegation, sammansättning, projektledargruppens 
beredning och frågor inför styrgruppsmöten, m.m. Stellan redovisar ett första 
förslag. Frågan tas upp på kommande styrgruppsmöten. 

- SUS som samordnat statistikuppföljningssystem för alla ESF- och 
Finsamprojekt i Skellefteå? 

- Reguljär samverkan i Skellefteå. Hur samordnar vi informationen till/från 
projektledargruppen?  

- Övriga frågor till styrgrupperna. 
 
 
3. Information om aktuella projektansökningar med anledning av ESF:s 

senaste ansökningsomgång för övre Norrland. Se bilaga. 
 
 

4. Information om reguljär samverkan mellan myndigheter inom området 
arbetsinriktad rehabilitering och speciella resurser av betydelse för den 
arbetsinriktade rehabiliteringen, m.m. Se bilaga. 

  
Samordningsförbundet och medlemmarna diskuterar för närvarande vilken 
information vi ska presentera angående ordinarie samverkan mellan 
myndigheterna och speciella resurser av betydelse för den arbetsinriktade 
rehabiliteringen, m.m.  
 
Två viktiga frågor som togs upp vid samordningsförbundets styrelsemöte i 
juni var förbundets/medlemmarnas möjligheter att långsiktigt 



underhålla/uppdatera informationen på lokal nivå samt i vilken utsträckning 
behovet tillgodoses via myndigheternas ordinarie hemsidor.  

 
 
5. Aktuella implementeringsfrågor i Skellefteå. 

 
Vi stämmer av läget mot bakgrund av bland annat de uppgraderingar som är 
aktuella. 

 
 

6. Skellefteå – Psykiska hälsans huvudstad 2014. Se bilaga. 
 

Ansökan till kommunens sociala investeringsfond ska vara inlämnad senast 
fredag 30.8. I bilaga redovisas det senaste utkastet (kommer att revideras 
under veckan). Vilken roll har projektledarna i projektet?  

 
 
7. Utformning av Arbetsmarknadstorgets organisation 
 

Den nya ledningsgruppen ska träffas snarast möjligt för att konstituera sig och 
bl.a. bestämma vilken myndighet som tar på sig sammankallandefunktionen 
första året. Information om nuläget och den aktuella verksamhetsplaneringen.  

 
 

8. Övriga frågor 
 

 Uppföljning av KUR-projektet. Anmälningar till Emmanuel Ezras föreläsning 
i Skellefteå den 27 september. 

 
 Lärkonferensen på Medlefors 4-5 september inställd. 
 
 Projektkatalogen. Se www.samordningsforbund.  

 
 
Välkommen! 
Stellan 

http://www.samordningsforbund/

