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Kallelse 
 

 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Fredag 25 maj 2012.  
Tid: Kl. 08.30 – 12.00.  
Plats:  Rum E 1, Stadshuset, entréplan.   

 
 
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga.  
 
2. Information från respektive myndighet. 
 
 - Försäkringskassan  
 - Arbetsförmedlingen  
 - Landstinget 
 - Skellefteå kommun 
 - Samordningsförbundet (årsredovisning 2011 bifogas). 
 
3.  Samordnad ledning och styrning av projekt i Skellefteå. Se bilaga. 
 

Vid senaste projektledarträffen fortsatte vi diskussionen om samordnad ledning och styrning 
av projekt i Skellefteå. Fokus låg framförallt på ”klustermodellen” som gruppen såg som 
intressant att utveckla vidare. Jag bifogar några bilder som förhoppningsvis belyser 
modellen lite tydligare och underlättar vår fortsatta diskussion.  

 
4.  Beredning av aktuella projektansökningar.  

 
TexAS-ESF-projekt (se bilaga) 
Mobiliseringsfasen avslutas 2012-06-30. Urkraft ansöker om kontant medfinansiering hos 
Skellefteå kommun och samordningsförbundet. Medfinansiering via deltagarersättningar 
förutsätts inte i det nya förslaget. Samordningsförbundets styrelse behandlar ansökan den 21 
juni. Personal från Urkraft presenterar det nya förslaget. 
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Spira Integration-ESF-projekt 
Medlefors har ansökt om 400 000 kronor i kontant medfinansiering av 
samordningsförbundet. När ansökan behandlades i styrelsen den 28 februari blev beslutet att 
inhämta mer information om projektplaneringen under mobiliseringsfasen och ta upp 
ansökan på nytt den 21 juni. Personal från Medlefors presenterar tankarna inför 
genomförandefasen.  
 
Preced Skellefteå: ”Lotsprojekt i samverkan med kommunens Nepoteam för personer med 
dubbeldiagnos”. Lokalt projekt. Kort information. 
 

5.  Samordningskonferens i Skellefteå ang. kösituationen till Arbetsmarknadstorget och 
andra projekt. 
 
I samband med de diskussioner vi haft i olika forum, bl.a. styrgruppen, LSG och 
samordningsförbundets styrelse, angående de långa väntetiderna för att få plats i 
Arbetsmarknadstorget och några andra projekt, har förslag framförts om att anordna en lokal 
konferens där vi diskuterar vad myndigheterna gör i det reguljära samarbetet och hur vi kan 
utveckla detta samarbete. Fokus ska framförallt vara på de målgrupper som har långvarigt 
behov av stöd från flera myndigheter och därmed remitteras till rehabiliteringsprojekten.  
 
Vi går igenom hur alla parter i LSG ser på situationen och förutsättningarna för en konferens 
(vad, när, hur, var, etc.).  
 

6. Implementering av projekt 
 
Vid senaste styrgruppsmötena för Arbetsmarknadstorget och Utsikten lyftes frågan om 
implementeringsprocessen och hur vi, på ett strukturerat sätt, håller liv i den diskussionen 
under hela projekttiden. 
 
Jag bifogar ett utkast till implementeringsstrategi som skulle kunna vara ett inslag i vårt 
inledda arbete med projektutveckling. Checklistan har jag hämtat ur Karin Gulbrandssons 
forskningssammanställning ”Från nyhet till vardagsnytta – om implementeringens 
mödosamma konst”. 2007.  
 

5. Övriga frågor 
 
  Kartläggning av sysselsättningsbehov för personer inskrivna i boendestödsverksamhet 
  Lärkonferensen på Medlefors 5-6 september. 
  KUR-projektet – återkoppling från första seminariet  
  Röda Korset avstår från deltagande i ESF-projektet ”Kraft till arbetskraft” 
 
Välkommen! 
Stellan 
 


