
Kallelse 
 

Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Fredag 28 mars 2008 
Tid: 13.00 – 17.00  
Plats:  Försäkringskassan. Lokal: Sommaren (sammanträdesrummet vid 

personalcafeterian)  
 
 
Dagordning 

 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga.  
 
2. Styrgruppsärenden  
 - Delårsrapport Närsjukvårdsprojektet. Se bilaga.  

Rapport från projektledare Carina Ohlsson, Anderstorps VC (Kl.13.00).  
 
- Information om projektet Gemensam Kompetensutveckling.  
Projektledare Helen Hultman informerar om det fortsatta arbetet efter upptaktsdagen 
den 4 februari. (Kl.13.30)  
 
- SIN-projektet. 
SIN-projektet avslutas 2008-04-30. Därmed aktualiseras ett antal frågor om den 
ordinarie verksamhetens förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt arbete när det 
gäller att möjliggöra arbete på öppna arbetsmarknaden för utlandsfödda med 
permanent uppehållstillstånd: 
- hur ser arbetslösheten ut för utlandsfödda? 
- hur kan arbetsförmedlingen prioritera målgruppen i den ordinarie verksamheten? 
- på vilket sätt kommer framgångsfaktorerna i projektet att implementeras i ordinarie 
verksamhet? 
- hur kommer samarbetet med socialtjänsten att se ut i fortsättningen, m.m.  
 
Projektledaren Irene Stenlund redovisar nuläget och planeringen efter projektets 
upphörande (Kl. 14.00). Se även rapport utskickad till LSG-mötet 25 januari.  
 

3. Aktuella projektansökningar 
- Insatser för personer med neuropsykiatriska funktionshinder. Se tidigare 
utskickat/utdelat underlag. 
Fortsatt diskussion om prioritering/samordning av aktuella projektansökningar från 
psykiatri/socialtjänst respektive arbetsförmedlingen.  
 
- Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus 
Birgitta Sjögren, Brukarinflytandesamordnare, Föreningarnas Hus, informerar om en 
projektidé i syfte att bl.a. utveckla inflytandet för personer med psykisk ohälsa och 
deras närstående (Kl. 15.30) 
 



4. Samverkan och samplanering mellan arbetsförmedlingen och kommunen när det 
gäller arbetsmarknadsinsatser för ungdomar. 
Arbetsförmedlingens och Skellefteå kommuns verksamhet för ungdomar påverkas till 
följd av de förändringar som införts vid arbetsförmedlingen i form av nya insatser och 
nytt regelverk om kompletterande aktörer på marknaden. Vi inleder en diskussion om 
gemensamma utgångspunkter och nya lösningar när det gäller att säkerställa en fortsatt 
hög kvalitet inom området arbetsmarknadsinsatser för ungdomar. Leif Löfroth inleder.  
 

4. Information från respektive myndighet 
- Försäkringskassan 
- Arbetsförmedlingen 
- Landstinget 
- Skellefteå kommun 
- Samordningsförbundet. Se bilaga.  

 
5. Övriga frågor 
 
Välkommen! 
 
Barry  Stellan 
 


