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Kallelse 

 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Fredag 4 juni 2010 
Tid: Kl. 08.30 – 12.00  
Plats:  Rum 110, Kilen, plan 1, Stadshuset.  

 
 
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.  
 
 
2. Hur ser behovet ut av förebyggande och rehabiliterande insatser inom området hälsa, arbete 

och försörjning? Se bilaga. 
Vi går igenom aktuell statistik över omfattningen och utvecklingen av offentliga försörjningsformer 
i Skellefteå t.o.m. 2010-03-31. Jag bifogar även lite underlag från försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen som kan vara intressanta att diskutera i ett lokalt perspektiv. 

 
 
3. Pågående och planerade Finsam- och ESF-projekt i Skellefteå. Se bilaga. 

Vi går igenom det aktuella läget när det gäller pågående och planerade projekt inom lokala 
samverkansgruppens och samordningsförbundets ansvarsområde; hälsa, arbete- och försörjning. 
Syftet är att skapa en helhetsbild av verksamhetsutbudet i Skellefteå där projekten ingår tillsammans 
med respektive myndighets ordinarie verksamhet. Därigenom ökar våra förutsättningar att göra rätt 
prioriteringar vid nya projektansökningar.  
 
 

4. Styrgruppsärenden.  
Projektet Arbetsmarknadstorget. Aktuell information. 
 
ESF-projektet Utsikten tillsammans med European Minds redovisar aktuell utvärdering/uppföljning. 
(kl. 09.15).  



 
 
 

Implementering av projektet Mellansteget. Genomgång av förslag. Tas upp på 
samordningsförbundets styrelsemöte den 9 juni.  

  
Förfrågan från kommunala handikapprådet om att utgöra brukarråd/referensgrupp till 
samordningsförbundet. 

 
 
5. Aktuella projektansökningar 

Psykisk ohälsa och arbetslivet – ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande 
insatser. Sökande: Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, Region Västerbotten.  
 
ESF-projekt ang. insatser för personer som närmar sig utförsäkring eller blivit utförsäkrade och 
deltar i arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion. Samverkansprojekt mellan Medlefors FH och 
Urkraft.  
 
 

6. Utbildningsinsatser hösten 2010/våren 2011.  
Vi går igenom vilka önskemål om gemensamma utbildningsinsatser som finns.  
 
 

7. Nyhetsbrev från samordningsförbundet Skellefteå. 
Förslag till utformning av nyhetsbrev från samordningsförbundet Skellefteå. Diskussion om 
innehåll, målgrupp, frekvens, m.m. 

 
 
8. Information från respektive myndighet 
 
 - Försäkringskassan 
 - Arbetsförmedlingen 
 - Landstinget 
 - Skellefteå kommun 
 - Samordningsförbundet.  
 
 
9. Övriga frågor  
  
 
 
Välkommen! 
Carolina Stellan 
 


