
 Kallelse 
 

Projektledarträff  
 
Tid: Fredag 22 augusti 2014, kl. 08.30 – 12.00.  
 
Plats: Samordningsförbundet, Hörnellgatan 17, 3 tr.  
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga. 

 
2. Ansökningar till Europeiska socialfonden, Arvsfonden, m.fl. 

Svenska ESF-rådet har gått ut med information på sin hemsida och beräknar 
att de första utlysningarna för det nya socialfondsprogrammet kan publiceras 
under november-december 2014. 
 
Vi tittar lite på nyheterna inför kommande programperiod och går igenom 
vilka aktörer som planerar att ansöka om medel samt nyheter kring 
Arvsfondens beredning av tidigare inlämnade ansökningar. 
 

3. Gemensam beredning inför styrgruppsträffen den 10 september. 
- genomgång av det aktuella projektläget efter bland annat  

samordningsförbundets beslut 2014-06-12. 
- förlängning/implementering av projekt. Nuläge. 
- viktiga frågor att ta upp på nästa styrgruppsmöte, t.ex. utvärderarmedverkan,  

rapporter, m.m.  
 - frågor till styrgruppen.  
 

4. Ansökan om lokalt KUR-projekt. 
Det tidigare KUR-projektet, Kompetensutveckling om personer med psykisk 
sjukdom och funktionsnedsättning, med Försäkringskassan som projektägare, 
avslutades i Skellefteå år 2012. 
 
Regeringen har nu avsatt medel för fortsatt projektverksamhet under 2014 i 
syfte att kompetensutveckla personal hos Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, kommuner och landsting samt stärka samverkan mellan 
myndigheterna.  
 
Varje lokalt Försäkringscenter (LFC) har tilldelats 500 000 kronor av 
regeringen. Bidraget kan sökas för utveckling av lokal och regional 
samverkan samt för utbildningsinsatser. Alla fyra organisationer behöver delta 
i planeringen av ansökan och i genomförandet av aktiviteterna. 
 



 Lokala samverkansgruppen diskuterar behov av och inriktning för ett 
eventuellt nytt KUR-projekt vid sitt möte den 20 augusti. Jag vill också höra 
era synpunkter inför samordningsförbundets styrelsemöte den 28 augusti. 

 
5. Kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå-Norsjö.  

Samordningsförbundets styrelse beslutade den 12 juni att godkänna förslaget 
till kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå – Norsjö 
samt att framhålla vikten av att bakomliggande orsaksfaktorer till behovs- och 
kostnadsutvecklingen redovisas och att samverkansperspektivet lyfts fram i 
kartläggningen     
 
Samordningsförbundet beviljar Socialkontoret medel för projektanställning av 
en person under perioden 2014-08-15 - 2014-12-31 till en beräknad kostnad av 
200 tkr. Personen ska utföra det operativa arbetet med kartläggning; 
statistiksammanställning, dokumentation, redovisning/information, intervjuer, 
mötesplanering, etc.  
 
För ledning/styrning av kartläggningsarbetet ansvarar en ledningsgrupp 
bestående av Lokala samverkansgruppen samt adjungerade representanter från 
Socialkontorets IFO-avdelning, enheten för försörjningsstöd, 
Vuxenutbildningen/SFI vid Gymnasiekontoret och landstingets primärvård. 
 
Vi diskuterar inslag i kartläggningen som är viktiga att beakta utifrån era 
verksamheter och målgrupper. 
 

6. Övriga frågor 
 - Projektidé ”Livet i balans, din kraftkälla”.  
 - Projektidé ”Hälsa för alla 2020 Spira” 
 - Projektidé ”Stoppa inflödet av unga i arbetslöshet” 

- Deltagande i ”Skellefteå för alla 2014 – en mässa om delaktighet” 18-19 
september. 

 
 
Välkommen! 
Stellan 


