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Kallelse 
 

 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Onsdag 15 februari 2012.  
Tid: Kl. 13.00 – 17.00.  
Plats:  Rum 204 Ekan, socialkontoret, plan 2 stadshuset.  

 
 
 
Dagordning 
 
1. Information från respektive myndighet  
 - Försäkringskassan  
 - Arbetsförmedlingen  
 - Landstinget 
 - Skellefteå kommun 
 - Samordningsförbundet  
 
2. Beredning av eventuell medfinansiering av beviljade ESF-projekt 

 
SPIRA integration. Projektägare Medlefors Folkhögskola.  

  
Syftet med projektet är att underlätta integration och etablering på arbetsmarknaden för 
kvinnor och män med utländsk bakgrund – både nyanlända de tre senaste åren och personer 
som varit bosatta mer än tre år.  
 
I projektet ska målgruppen ges träning i att utveckla och förverkliga idéer utifrån egna 
intresseområden och befintliga kompetenser samt utveckla jämställdhetsintegrering och 
tillgänglighet. 
 
Projektet inleds med en mobiliseringsfas som pågår t.o.m. augusti 2012. Skellefteå kommun 
har beviljat kontant medfinansiering och samordningsförbundet ska ta ställning till en 
framställan om 400 tkr den 28 februari. I ansökan har Medlefors även angett 2 967 tkr som 
medfinansiering från Arbetsförmedlingen via deltagarersättningar.  
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TExAS – Tillträde till Examina för Individer med Aspergers syndrom. Projektägare Urkraft.  
 
Projektet syftar till att möjliggöra och underlätta högskolestudier för personer med aspergers 
syndrom. Projektet ska skapa en heltäckande stödstruktur för studierna som omfattar 
boende, fritid, studiehandledning/coachning, m.m.  
 
ESF har beviljat medfinansiering av mobiliseringsfasen. Skellefteå kommun har beviljat 90 
tkr i kontant medfinansiering. För en ev. genomförandefas har Urkraft tidigare sökt kontant 
medfinansiering av samordningsförbundet med med 450 tkr och 841 000 via 
deltagarersättningar från Arbetsförmedlingen. AF, FK och Samordningsförbundet avstyrkte 
projektansökan under hösten.  
 
Urkraft har nyligen inlett mobiliseringsfasen vilken framförallt inriktas mot att kartlägga 
behovet av särskilda stödinsatser för personer med aspergers syndrom. Kartläggningen 
kommer bl.a. att ske via en enkät till målgruppen. Samordningsförbundet tar upp de aktuella 
förutsättningarna vid styrelsemötet den 28.2  

 
”På rätt väg” – Stödinsatser för unga kvinnor och män som inte har fullföljt sin skolgång 
eller inte har fullständig gymnasieexamen. Projektägare är Medlefors folkhögskolar. Se 
bilaga. 

 
Medlefors har av Svenska ESF-rådet utsetts till leverantör av det tvååriga projektet ”På rätt 
väg” i samband med den upphandling som genomfördes under hösten. Målgruppen är unga, 
16 år och uppåt, i utanförskap eller i riskzonen.  
 
I finansieringen ingår deltagarersättningar från Arbetsförmedlingen, ersättning från 
gymnasieskolan till folkhögskolorna för deltagare under 20 år, m.m. samt kontant bidrag 
från samordningsförbundet med 600 tkr. Förbundet tog inget beslut under hösten, bl.a. 
beroende på osäkerhet om ESF.s ställningstagande till projektet Utsikten 2.0, utan prövar 
ansökan nu den 28 februari. 

 
Utöver ovanstående projekt har även följande projekt inletts under 2011 eller kommer 
att inledas under första kvartalet 2012 i Skellefteå:  

 
Utsikten 2.0. Projektägare Skellefteå kommun, arbetsmarknadsenheten. 
 
Förutom personalkostnader och deltagarfinansiering från FK, AF och kommunen,beslutade 
samordningsförbudet 2011-10-07 att bevilja kontant medfinansiering med 843 450 kronor. 
 
Projektet pågår tre år och är för närvarande i en ”ny” uppstartsfas. 
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Unga In. Projektägare Arbetsförmedlingen nationellt. 
 
Nationellt projekt med Arbetsförmedlingen som projektägare. Målgrupp är unga i åldern 16-
24 år som är i riskzonen. Skellefteå kommer att utgöra en av fyra försöksorter i landet.  
 
Unga in vänder sig till unga i åldern 16-24 år, som inte syns i statistiken vilket innebär de 
som är på väg att hoppa av gymnasiet, inte studerar, arbetar eller har någon annan känd 
sysselsättning och som saknar kontakt med Arbetsförmedlingen eller kommunen.  

 
I Skellefteå har planeringen av projektet pågått under hösten 2011 genom möten mellan 
arbetsförmedlingen, kommunens arbetsmarknadsenhet, gymnasie- och vuxenutbildning samt 
socialtjänsten.  

 
 ”Plug-in”. Projektägare Region Västerbotten. 

 
Syftet med ACcomplish är att i SKL:s projekt, Plug-in, utveckla metoder som åstadkommer 
en positiv systempåverkan i gymnasieskolans undervisning för att fler ungdomar ska 
fullfölja utbildningen med minst godkända betyg och gymnasieexamen. 
 
Metodutvecklingen sker genom ”lokala verkstäder”, erfarenhetsutbyten inom SKL:s projekt 
samt möjlighet för berörda personalgrupper att utveckla nya metoder tillsammans med 
målgruppen samt inom professionen.  
 
Fokus kommer att vara på individer och grupper som riskerar eller har studieavbrott i 
gymnasieskolan. Det kommer att ske genom deltagande i aktiviteter, intervjuer och i vissa 
fall ingå som en del i arbetsgrupper. En viktig del i allt utvecklingsarbete som sker är 
bemötande. Studieavbrott bottnar i många olika frågor. En av dessa är att skolan inte är 
tillräckligt intressant för att ungdomar ska komma till gymnasiet! 
 
De förändringarna som skett i gymnasieskolan i och med att de nya skollagen trätt i kraft 
innebär att kommunerna och skolhuvudmännen får ett ökat ansvar att tillse att eleverna når 
målen.  ACcomplish kommer att fokusera på vissa personalgrupper i skolan som anses ha en 
nyckelroll för att förutom lärarna stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. En av 
dessa nyckelgrupper är Elevhälsateamen som enligt Skollagens 2 kap. 25§ ska stödja 
elevernas utveckling mot utbildningens mål. En annan nyckelgrupp är rektorer och chefer 
med ansvar för de personalgrupper vi avser involvera i projektet.  

  
 Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. 

 
 Tillväxtfaktor Skellefteå. Projektägare Skellefteå kommun, arbetsmarknadsenheten. Se 

bilaga. 
  
 Projektets syfte är att utveckla en samlad uppsättning verktyg och arbetssätt som inte 

använts tidigare i kommunen för att dels ta tillvara de kvalifikationer som utlandsfödda 
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akademiker och unga vuxna utanför arbetsmarknaden har och dels strikt inrikta åtgärder och 
aktiviteter utifrån arebetsgivarnas behov av kompetent arbetskraft ur ett tillväxtperspektiv.  

 Projektet förutsätts inte kräva medfinansiering av någon annan aktör än kommunen. 
 
 KUR-projektet. Projektägare Försäkringskassan  
 

Syftet med projektet är att skapa en gemensam kunskapsbas om rehabilitering för personer 
med psykisk diagnos och psykisk funktionsnedsättning som grundas på evidens och 
beprövad erfarenhet samt underlätta samarbetet mellan myndigheterna  genom att förtydliga 
begrepp och ansvarsområden, utveckla metoder samt skapa samsyn om rehabiliteringens 
ramar och förutsättningar. 
 
Målgruppen är chefer och handläggare på/inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, 
socialtjänst, arbetsmarknadsverksamhet samt psykiatri och koordinatorer inom primärvård 
som i sitt arbete möter personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning. Även 
brukarföreningar kommer att inbjudas via Föreningarnas Hus.  
 
En arbetsgrupp med Carolina Marklund, Försäkringskassan, som ansvarig har utarbetat och 
lämnat in en projektansökan. Tre temadagar (halvdagar) planeras genomföras i Skellefteå 
med start under våren 2012. Föreläsning i storgrupp kombineras med dialoger i smågrupper 
(med processledare). Antal deltagare ca 100-150 per dag.  
 
Totalt är 300 000 kronor beviljat till projektet. 

 
 Rätt stöd till arbete. Projektägare: Handikappförbunden i Sverige, 
 
 Handikappförbunden, som är en paraplyorganisation för 43 handikappförbund i landet, har 

fått projektmedel för ett treårigt nationell projekt, Rätt stöd till arbete, som syftar till att 
kartlägga och sprida kunskap om framgångsrika arbetssätt som bedrivs i kommunal regi för 
att stödja personer med funktionsnedsättning till en anställning på öppna arbetsmarknaden. 
Kunskaperna ska sedan spridas till personer med funktionsnedsättning, kommuner, 
arbetsgivare samt utvalda handläggargrupper. 
Dom framgångsrika arbetssätten ska framförallt hämtas från och spridas av fem 
modellkommuner i landet varav  Skellefteå blir en.  

  
 Sedan tidigare pågår följande projekt: 
 
 -    Arbetsmarknadstorget 

- Hälsans Trädgård 
- Spira anställningskompetens 
- Sociala Entreprenörshuset 
- Psykisk ohälsa och arbetslivet 
- 4 all – for all. 
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- MedUrs. 
  
Totalt 16 projekt om jag inte missat något! 
 
Mot den bakgrunden finns behov att som Lokal samverkansgrupp diskutera ett antal 
frågor, till exempel:  
 

• Hur ge stöd till aktörerna på lokal nivå så att en arbetsinriktad och samordnad 
rehabilitering kan utvecklas? 

• Hur kan vi bidra till ökade kunskaper om verkningsfulla metoder hos 
rehabiliteringsaktörerna?  

• Hur kan vi samordna utvärdering och uppföljning av projekten? 
• Hur kan vi medverka till en samordnad ledning och styrning i syfte att nyttja befintliga 

resurser så att projekten kompletterar varandra istället för att konkurrera om deltagare? 
• Hur kan vi säkerställa att budgeterad och beviljad finansiering håller i praktiken för alla 

projekt?  
• Hur kan vi utvärdera vilken långsiktig effekt 16 projekt har på arbetslösheten, speciellt 

ungdomsarbetslösheten, i Skellefteå? 
 
  
3. Styrgruppsutbildning i mars?  
  
 Vi diskuterar behov, intresse och tidpunkt för genomförande samt utförare. 
 Sammanställning över deltagare i befintliga styrgrupper bifogas. 
 
4. Presentation av Röda Korsets rehabiliteringsprojekt i Skellefteå. 
  

Representanter för lokala delprojekt med koppling till ett nationellt ESF-projekt som Röda 
Korset beviljats informerar om den planerade satsningen i Skelleftå. Medverkande är Röda 
Korset, Stadsmissionen och kyrkliga församlingar i Skellefteå. En beskrivning av planerade 
insatser redovisas i bilaga. De kommer även att söka kontant medfinansiering 
av.samordningsförbundet. Presentationen sker kl. 15.30.  

 
5. Information från Iris Hadar 
 
 Iris Hadar presenterar sin verksamhet och vill inleda en dialog med myndigheterna i 

Skellefteå om eventuellt intresse av att köpa deras tjänster. Informationen sker kl. 16.15. 
 
6. Övriga frågor 
 
 Sammanträdesplan för 2012. 
 
Välkommen! 
Stellan 
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