
Kallelse 
 

Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Fredag 30 maj 2008 
 
Tid: 10.00 – 16.00  
 
Plats:  AU-rummet, socialkontoret (plan 2, sydöstra hörnet mot innergården), 

Stadshuset.  
 
 
Dagordning 

 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Bilaga skickas ut tisdag 

27.5.  
 
2. Styrgruppsärenden  
  
 Förstudie Unga med funktionshinder i Västerbottens län. Se bilaga. 
 Projektledare Inger Vidmark, Af rehab i Umeå, presenterar första utkastet till 

slutrapport angående kartläggningen av samtliga ungdomar i gymnasieskolan med 
funktionshinder samt samverkan och ansvarsfördelning mellan berörda myndigheter i 
syfte att ungdomarna ska finna, få och behålla ett arbete. Inger kommer till oss kl. 
10.00. 

 
 Vi diskuterar lägesbeskrivningen, prioriterade utvecklings/förbättringsområden samt 

hur den färdiga slutrapporten bör förankras och processas vidare under hösten! 
 
 Ungdomsarbetslösheten i Skellefteå. Se bilaga. 
 Kartläggningen av ungdomsarbetslösheten i Skellefteå är nu klar. Magnus Wikström, 

Umeå universitet, informerade samordningsförbundets styrelse och den lokala 
arbetsgruppen den 23 maj.  
 
Utifrån inventeringen och slutsatserna i rapporten diskuterar vi vilka åtgärder som bör 
prioriteras utifrån en helhetssyn på ungdomsarbetslösheten samt 
hur den fortsatta processen (information till berörda myndigheter/verksamheter och 
media, åtgärdsanalys/diskussion, m.m.) bör läggas upp!  
 
Projektet Gemensam kompetensutveckling. 
Vad säger utvärderingen av måndagens övningar? Hur går vi vidare?!  
 
Slutrapport Ungdomshälsa. Se bilaga. 

 Information och diskussion. Projektledaren GunKajsa Lindström medverkar kl. 13.00.  
 

SIN-projektet 
Information om besluten i samordningsförbundets styrelse med anledning av 
slutrapporten.  



Länskonferensen om finansiell samordning i Lycksele den 12 juni. 
Vilka kan delta från LSG?  
 
Studiebesök i Göteborg i höst!  
Information om förslag till datum, innehåll och deltagare.  
 

3. Aktuella projektansökningar 
 
Insatser för personer med neurokognitiva svårigheter/neuropsykiatriska 
funktionshinder 
Nuläge/avgränsningar. Samordningsförbundet vill pröva om de olika ingångarna från 
psykiatri, socialtjänst (främst handikappavdelningen) och arbetsförmedling kan 
inrymmas i ett projekt!  
 
Inflytandeprojekt inom Föreningarnas Hus. Se bilaga.  
Ansökan tillstyrktes av samordningsförbundets styrelse i fredags. Vi klarlägger vilken 
myndighet som ska vara projektägare samt samverkansparter i projektet.  
 

 Projekt angående samverkan mellan Skellefteå kommun, arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan och landstinget rörande arbetsmarknadsinsatser för ungdomar.  
Hur långt har arbetet med en projektansökan kommit? Kan ansökan tas upp till 
behandling i samordningsförbundets styrelse den 13 juni?  
 

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

 
5. Övriga frågor 
 
 
Välkommen! 
 
Barry  Stellan 
 


