
 

 

Varmt va lkomna till Samordningsfo rbundets 
10-a rsjubileum! 

22 januari 2016 

Samordningsförbundet fyller 10 år och bjuder in till jubileumskonferens där ni som på olika sätt har bidragit till att 

utveckla den finansiella samordningen i Skellefteå och Norsjö är varmt välkomna. 

Den finansiella samordningen inom ramen för landets samordningsförbund har vuxit fram lokalt och regionalt i 

landet och är idag en kraft att räkna med som välfärdsbyggare. Det finns idag 80 Samordningsförbund, 241 av 

landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. För varje år startas nya Samordningsförbund och/eller att nya 

kommuner ansluter till de befintliga förbunden. 

Syftet med dagen är i första hand att fira 10 år av lokalt utvecklad samverkan. Det gör vi genom att sammanfatta vad 

vi gjort så här långt, se på samverkan och dess sociala och ekonomiska effekter samt därifrån ta sikte på framtiden. 

Det görs via en kombination av föreläsningar och goda exempel på samverkan. 

 

Konferensens två externa föreläsare 
Anders Eklund vice VD för Institutet för 

Framtidsstudier. Institutet har till uppgift att stimulera 

en öppen och bred diskussion om framtida 

möjligheter och hot i samhällsutvecklingen och att på 

olika sätt samverka med andra aktörer. 

Stig-Arne Berglund, institutionen för socialt arbete vid 

Umeå universitet. I sin doktorsavhandling har han 

skrivit om ”vändpunkter och förändringsprocesser hos 

ungdomar i problematiska livssituationer” 

Tid och plats 
Fredagen den 22:a januari, 2016, 

kl. 08:30–15:00 på Scandic konferens, Skellefteå 

Målgrupp 
Politiker och tjänstemän som bidragit till att utveckla 

vår lokala samverkan. Våra samverkanspartners och 

övriga Samordningsförbund i Västerbotten och 

Norrbotten. Jubileumskonferensen är kostnadsfri och 

vi bjuder på lunch, kaffe och tårta. 

Anmälan 
Via nedanstående länk: 
ANMÄLAN 

OBS! - Anmälan senast 2016-01-11 

Frågor angående dagen 
Kontakta Maria Lindgren-Tuoma, 

tel. 070-236 58 55 eller e-post: 

maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se 

Program – se nästa sida. 
Varmt välkomna! 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
http://www.eventsystem.se/event.asp?LangID=2&Ref=OBYUU1TB5PPPYYY6MIIN
mailto:maria.lindgren-tuoma@skelleftea.se?subject=Ang.%20injudan%20till%20samordningsforbundets%2010-arsjubileum


 

 

Program 

08:30–08:50 Välkommen till Samordningsförbundets 10-årsjubiléum! 

Ordf. Bertil Almgren och ny förbundschef Maria Lindgren-Tuoma 

08:50–09:30 Vad har vi gjort, var står vi idag och hur ser framtiden ut! 

Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet, Finsam, liksom Samordningsförbundet 

Skellefteå–Norsjö har funnits i 10 år. Stellan Berglund, tidigare förbundschef, ger en tillbakablick 

samt förmedlar tankar om den framtida utvecklingen på lokal/regional och nationell nivå. 

09:30–10:00 Fika 

10:00–11:00 Anders Ekholm, vice VD för Institutet för Framtidsstudier 

Vid Institutet bedrivs avancerad samhällsforskning av forskare från en rad olika discipliner. Institutet 

har också till uppgift att stimulera en öppen och bred diskussion om framtida möjligheter och hot i 

samhällsutvecklingen och att på olika sätt samverka med andra aktörer. 

Anders Ekholm arbetar i samarbeta med myndigheter, företag och organisationer för ett aktivt 

kunskapsutbyte som kan gynna både forskning och samhälle. 

11:00–11:45 Lyckade samverkansinsatser i Skellefteå – exempel Arbetsmarknadstorget 

Samorganisering och samlokalisering av personal och resurser från fyra myndigheter, kommunen, 

landstinget, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Målgruppen är personer som har ett 

långvarigt behov av stöd från flera av de samverkande myndigheterna. Stödet ska leda till ökade 

möjligheter till egen försörjning – arbete eller studier. 

11:45–12:45 Lunch 

12:45–13:45 Stig-Arne Berglund, institutionen för socialt arbete på Umeå universitet 

I sin doktorsavhandling har han skrivit om vändpunkter i livet, han har under flera år ”gått 

upptäckarens väg”, följt ungdomar med problematiska livssituationer och funderat över vad som är 

viktigt när det vänder. ”Vändpunkter och förändringsprocesser hos ungdomar i problematiska 

livssituationer” 

 Vad upplever ungdomarna själva som betydelsefullt och inspirerande när livet går åt rätt håll? 

 Hur använder vi våra resurser på bästa sätt? 

 Se upp med sortering och överdiagnosticering, sansa synen på 

människor med olika svårigheter som t.ex. ADHD! 

 Vad ska vi satsa på, vad ska vi undvika – på ett samhällsplan, på 

ett professionellt yrkesmässigt plan (beslutsfattare, lärare och 

socialarbetare)? 

  

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo


 

 

13:45–14:15 Exempel på projekt där deltagarna upplever att det blir en ”vändpunkt i livet” 

TExAS – Supported Education 

Mötesplats och studiecenter TExAS som finns i Urkrafts lokaler på Campusområdet i Skellefteå – vill 

förbättra möjligheterna för personer med NPF diagnos att komma igång med och fullgöra sina 

studier. Detta sker i form av en tillgänglig studiemiljö med tillhörande stöd i nära samarbete med 

olika utbildningsanordnare som Gymnasiekontoret/VUX, Stöd och Service, Psykiatriska kliniken, 

föreningen Attention, Campus, Umeå Universitet, Luleå Tekniska Universitet, CV, Folkhögskolor i 

regionen och olika arbetsmarknadsinsatser. 

14:15–14:45 Styrelsens framtidsspaning om utmaningar och möjligheter. 

14:45 Fika med tårta! 

http://www.samordningsforbund.se/skelleftea-norsjo
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