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Samordnade styrgruppen för projekt i Skellefteå.  
 
Dag: Måndag den 3 februari 2014. 
Tid: Kl. 09.00 – 15.00.  
Plats:  Rum 307B, Älgen, Hjorten, plan 3 (ingång bredvid apoteket Kronan).  
 
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga. 

 
2. Samordnade styrgruppens sammansättning och arbetssätt 2014 

 
 Kort genomgång.  

 
3. Projektinformation från projektägare och projektledare  

 
- Spira Unga 
- TExAS 
- Unga in 
- Plug in 
- Utsikten 2.0 
- MedUrs 
- Spira anställningskompetens 
- Spira integration  
- Tillväxtfaktor  
- Psykisk hälsa i fokus  
- Improve. 
- Kort information om Arbetsmarknadstorget. Verksamhetsplan bifogas. 
- Vi vågar. Projektet avslutades vid årsskiftet. Nationella slutrapporten från 

försöksverksamheten i 32 kommuner med individanpassat stöd till arbete enligt IPS-
modellen för personer med psykisk funktionsnedsättning bifogas.  
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Frågor till/från projektledarna.  
 

4. Övergripande analyser och strategiska frågor (projektägare och 
 myndighetsrepresentanter deltar). 
  

» Målgruppsförändringar 
» Förändrat deltagarantal och former för rekrytering av deltagare 
» Förändringar/utveckling av arbetssätt/metoder 
» Finansiering – budgetförändringar 
» Förändringar av projektorganisation och myndighetssamverkan 
» Underlag/analyser från utvärderare 
» Måluppfyllelse/resultat 
» Myndighets- och projektsamverkan 
» Implementering. 

 
Vi fortsätter diskussionen från föregående möte om vilka lokala åtgärder ni som 
projektägare och myndighetsrepresentanter ser som mest angelägna mot bakgrund av kända 
behov, t.ex. för de fyra grupper som är mest utsatta och bedöms utgöra 70 % av de 
arbetslösa om ett år enligt Arbetsförmedlingens prognos t.o.m. 2015: 
- korttidsutbildade med endast förgymnasial utbildning,  
- unga och vuxna med funktionsnedsättning,  
- utrikes födda samt  
- äldre 55-64 år. 
 
Vi fortsätter även diskussionen när det gäller prioriteringar och möjligheterna att 
implementera pågående projekt samt hur ordinarie samverkan kan utvecklas. ESF:s 
kommande programperiod är förstås också en viktig möjlighet när det gäller att skapa 
resurser för angelägna åtgärder, både när det gäller PO 1 och PO 2-insatser.  

 
5. Övriga frågor 

- Mässan Nå 19-20 september i Skellefteå 
- Samordnat spridningsseminarium 8-9 maj 2014  
-   Workshop kring implementeringsfrågor.        
 
 

Välkommen! 
Stellan 


