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Kallelse 
 

 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Torsdag 3 mars 2011 
Tid: Kl. 08.30 – 12.00.  
Plats:  Rum E 1, entréplan, Stadshuset.  

 
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga. 
 
 
2. Information från projektet Psykisk Ohälsa och arbetslivet.  

Projektledare Marjet Gustavsson deltar och informerar om projektets nuläge. Se bilaga.  
 

 
3. KUR-projektet – information om om den fortsatta handläggningen. 

Vid samordningsförbundets senaste styrelsemötet informerade Försäkringskassan om att de, som 
projektägare och sökande myndighet, önskar ta ett mer aktivt ansvar för planering och 
genomförande. Vi tar del av de tankar som finns kring det fortsatta arbetet.  
 

 
4. Samarbete mellan SPeL, European Minds och Samordningsförbundet Skellefteå i syfte att 

utveckla lärande nätverk för projektledare i Skellefteå.  
Information angående samarbete i syfte att öka lärande och lärprocesser för ESF-projekt inom 
programområde 1 och 2 samt Finsamprojekt i Skellefteå. 
 
 

5. Spira Anställningskompetens - ansökan om ESF-projekt från Medlefors Folkhögskola.  
 Vid förra mötet diskuterade LSG förutsättningarna för medfinansiering av projektet. Vi går igenom 

hur finansieringsprocessen lösts sedan mötet. 



 
 
 

 
6. Information från respektive myndighet 
 - Försäkringskassan 
 - Arbetsförmedlingen 
 - Landstinget 
 - Skellefteå kommun 
 - Samordningsförbundet. 
 
 
7. Implementering av projektet Utsikten. Se bilaga. 

Vi tar del av delrapporten från European Minds och diskuterar den fortsatta beslutsprocessen. Vi går 
även igenom en sammanställning över hur tidigare projekt/verksamheter implementerats i ordinarie 
verksamhet.  

 
 
8. Vilka målgrupper får del av av de projektsatsningar som görs i Skellefteå? 

Vi går igenom målgrupper och antal deltagare i de projekt som pågår och planeras inledas i 
Skellefteå. Delas ut.  
 

 
9. Öppna informationsmöten 

Finns behov och intresse av öppna möten, t ex frukostmöten, med regelbundna intervaller, där 
personal från myndigheterna kan lyssna på föredrag, få information, etc. Vi stämmer av gruppens 
synpunkter. 
 

 
10. Övriga frågor  

Frågeställningar angående underlag för arbetsförmågebedömning i samband med  
prövning av rätt till ekonomiskt bistånd samt  rehabiliteringsansvaret för personer utan sjukpenning-
grundande inkomst, SGI. 
 
Represent från primärvården i Lokala samverkansgruppen.   

 
 
Välkommen! 
Stellan 
 


