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Kallelse 
 

 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Fredag 8 april 2011 
Tid: Kl. 08.30 – 12.00.  
Plats:  Rum E 1, entréplan, Stadshuset.  

 
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga. 
 
 
2. Förfrågan från Västerbottens Idrottsförbund om medverkan i finansieringen av ett 

socialt företag. Se bilaga.  
 
Västerbottens Idrottsförbund har tagit kontakt med Skellefteå kommun och 
Samordningsförbundet Skellefteå angående medverkan i finansieringen av ett ideellt AB 
benämnt ”ISAB Idrottsservice AB”. Syftet med företaget är att etablera en föreningspool i 
form av ett icke vinstdrivande aktiebolag (socialt företag) som säljer olika tjänster till 
idrottsföreningar i kommunen och samtidigt erbjuder arbete till personer som står långt från 
arbetsmarknaden. 

 
En närmare beskrivning verksamhetsidé och affärsplan redovisas i bilaga.  

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



 
 
 
4.. Implementering av projektet Utsikten 
  
 Information från de diskussioner som fördes i samordningsförbundets styrelse den 6 april 

angående implementering av projektet.  
Genomgång av beräknade projektkostnader för perioden 2011-08-03 – 2013-08-31, aktuell 
resultatredovisning samt diskussion kring ett urval implementeringskomponenter.  
 
Förteckning över hur tidigare projekt implementerats bifogas. Se bilaga. 

 
 
5. Försäkringskassans uppdrag till samordningsförbund angående unga med 

aktivitetsersättning. 
 
 Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har under 2011 fått i uppdrag av regeringen att i 

samverkan med berörda aktörer och inom ramen för samordningsförbundens verksamhet 
prioritera ungdomar som uppbär aktivitetsersättning.  

 Ansvariga centralt för detta regeringsuppdrag är Åse Larsson från Arbetsförmedlingen och 
Soraya Nahari från Försäkringskassan. 

 
 
6. Information från seminariet den 31 mars angående utlandsföddas etablering i 

samhället och på arbetsmarknaden 
 
 
7. Nya aktiviteter inom området gemensam kompetensutveckling.  
 
 Vi diskuterar vilka frågor som kan motivera nya aktiviteter inom området gemensam 

kompetensutveckling samt hur och när aktiviteterna bör genomföras. 
  
8. Statistik över offentliga försörjningsformer i Skellefteå t.o.m. 2010-12-31. Se bilaga. 
 
 
9. Övriga frågor 
 
 - Lärkonferens på Medlefors folkhögskola 18-19 augusti för ESF- och finsamprojekt i norr- 

och Västerbotten. 
 
 
Välkommen! 
Stellan 
 


