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Kallelse 
 

 
 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Torsdag 3 oktober  
Tid: Kl. 10.00 – 15.00.  
Plats:  Stadshuset, entréplan, rum E 1 (till höger om hissen).   
 
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga.  
 
2. Information från respektive myndighet. 
 
 - Försäkringskassan  
 - Arbetsförmedlingen  
 - Landstinget 
 - Skellefteå kommun och Norsjö kommun. 
 - Samordningsförbundet. 
 
3. Beredning inför gemensam planeringsdag med samordningsförbundets styrelse 2013-

10-16.   
 

 Torsdag den 16 oktober har samordningsförbundets styrelse sin årliga planeringsdag för att 
bl.a. diskutera ekonomiska förutsättningar de kommande tre åren samt behov och 
prioriterade åtgärder inom området arbete, hälsa och försörjning. 

 
 Som jag nämnt tidigare önskar styrelsen en gemensam diskussion med Lokala 

samverkansgruppen när det gäller behovs- och åtgärdsanalysen. Mötet är också ett tillfälle 
att utvärdera samspelet LSG – Samordningsförbund.  

 
 Den gemensamma dialogen blir prel. mellan 13.00 – 15.00. Jag bifogar förbundets 

verksamhetsplan 2013-2015 som bilaga. 
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4. Utvecklingen av styrgruppskluster 
 
 Vi går igenom de förändringar av styrgruppsklustren som aktualiserades vid senaste 

klustermötet samt diskuterar rollfördelningen mellan olika grupper inom 
samverkansområdet.  

 
5.  
 
 Ansökan om förstudie ”Läsplattor som redskap i arbetslivsinriktade rehabilitering.” Se 

bilaga. 
 
Samordningsförbundet, i egenskap av projektägare, har tillsammans med Skellefteå 
kommun,(Socialkontorets handikappavdelning och Gymnasiekontoret), 
Arbetsförmedlingen, Urkraft, Medlefors folkhögskola och Solviks folkhögskola utarbetat en 
ansökan till Europeiska socialfonden om medel till en förstudie i syfte att utveckla 
användningen av läsplattor inom arbetsmarknadsinsatser och arbetslivsinriktad 
rehabilitering. Målgrupper är unga, utrikesfödda och personer med funktionsnedsättning. 
Ansökan redovisas i bilaga.  
 
Förstudien möjliggör förberedelser som är nödvändiga för att söka medel för ett 
genomförandeprojekt kommande programperiod. Ansökan ska vara inlämnad senast 2013-
09-22. Projektperioden beräknas uppgå till max 12 månader. Ansökan förutsätter ingen 
medfinansiering av projektägaren och samverkansparterna. Samverkan planeras även ske 
med Försäkringskassan och landstinget samt brukarorganisationer i Skellefteå. 
 
Projektansökan ”Praktikingången”. Se bilaga.  
 
Arbetsförmedlingen, i egenskap av projektägare, har tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten och Gymnasiekontoret, Skellefteå kommun ansökt om 600 000 
kronor från Samordningsförbundet Skellefteå för genomförandet av projektet 
”Praktikingången” under perioden 2013-10-01 – 2014-09-30. Projektansökan redovisas i 
bilaga. 
 
Projektet syftar till att öka antalet praktikplatser för ungdomar i åldern 16-29 år och göra det 
enkelt för arbetsgivare att anmäla möjlighet att ta emot praktikanter. Syftet ska uppnås 
genom att utifrån en befintlig programvara utveckla ett webbverktyg som underlättar för 
arbetsgivare att anmäla praktikplatser som de kan erbjuda inom ramen för yrkespraktik, 
vägledning, arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning och rehabilitering. 
 
Finansieringen från samordningsförbundet avser kostnader för samordning och 
projektutveckling med vardera 150 000 kronor till Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadsenheten och Gymnasiekontoret samt 150 000 kronor till 
marknadsföringsinsatser. Totalt 600 000 kronor.  
 
Ansökan om förstudie ”Läs- och skrivproblematik för utrikes födda”. Se bilaga. 
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Den kommunala vuxenutbildningen, Futurum, i Bjuvs kommun och Bjuvs 
samordningsförbund har tillfrågat samordningsförbundet Skellefteå om 
samordningsförbundet och andra lokala intressenter vill medverka som samverkansparter i 
en förstudie rörande läs och skrivproblematik för utrikes födda. Ett första utkast till ESF-
ansökan, exklusive intresserade samverkansparter i Skellefteå, bifogas. 
 
Syftet med förstudien är att finna metoder för att snabbt avgöra orsaken till läs och 
skrivsvårigheter för elever i SFI (Svenska för invandrare) samt utveckla metoder för att 
stödja målgruppen.  
 
Preliminära samverkansparter i Skellefteå är Medlefors folkhögskola genom projektet Spira 
integration, Gymnasiekontoret som ansvarar för vuxen och SFI-utbildningen samt 
Arbetsförmedlingen. En förfrågan om medverkan kommer även att göras till Regionalt 
Utvecklingscentrum vid Umeå universitet samt eventuellt Länsstyrelsen.  
 
Stadsmissionens projekt ”Mötesplats 2020” – tillämpning av arbetslinjen i projektet.  
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade 2013-06-14, § 491 att uppdra till förbundschef 
att, i enlighet med samordningsförbundets policy för finansiering av samverkansinsatser, 
förtydliga på vilket sätt arbetslinjen kommer till konkret uttryck i verksamheten samt att ta 
upp ansökan till ny prövning vid kommande sammanträde 2013-08-27. I bilaga redovisas en 
kort beskrivning av verksamhetsinnehåll, målgrupp, m.m. 
 
Samordningsförbundets styrelse har tidigare, 2013-05-16, § 481, avslagit en ansökan från 
Skellefteå Stadsmission om kontant medfinansiering av projektet ”Mötesplats 2020” med 
143 000 kronor under 2013.  
 
Vid sammanträdet redovisas en PP-presentation över olika inslag i verksamheten som kan 
beskrivas som tydliga uttryck för en ”arbetslinje samt förbättringsområden i syfte att 
ytterligare tydliggöra en sådan inriktning.  
 
Enligt uppgifter från de centrala projektägarna ABF och Sensus kommer en ansökan till 
Europeiska socialfonden om uppgradering/förlängning av delprojektet i Skellefteå 
ytterligare ett år att göras.  
 
Förfrågan från Svenska ESF-rådet norra regionen om projektet Rätt väg ut.  
 
 

4. Analys av nya behovs- och insatsområden i Skellefteå inom området arbete, hälsa och 
försörjning 
 
Som ett inslag i arbetet med samordningsförbundets verksamhetsplan 2014 – 2016 beslutade 
samordningsförbundets styrelse 2013-06-14 inbjuda lokala samverkansgruppen till 
samordningsförbundets planeringsdag 2013-10-16 i syfte att fördjupa dialogen kring 
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framtida behov och prioriteringar respektive myndighets behovsanalys samt utforma en 
gemensam prioritetsordning. 

 
 
5. Information om reguljär samverkan mellan myndigheter inom området arbetsinriktad 

rehabilitering och speciella resurser av betydelse för den arbetsinriktade 
rehabiliteringen, m.m. Se bilaga. 
  
Vi går igenom och avgränsar vilken information vi ska presentera angående ordinarie 
samverkan mellan myndigheterna och speciella resurser av betydelse för den arbetsinriktade 
rehabiliteringen, m.m.  
 
Två viktiga frågor som togs upp vid samordningsförbundets styrelsemöte i juni var 
förbundets/medlemmarnas möjligheter att långsiktigt underhålla/uppdatera informationen på 
lokal nivå samt i vilken utsträckning behovet tillgodoses via myndigheternas ordinarie 
hemsidor.  
 
 

 
 
 
6. Skellefteå – Psykiska hälsans huvudstad 2014.  

 
Information om ansökan till kommunens sociala investeringsfond. Vilken roll har LSG i 
projektet?  
 
 

7. Utformning av Arbetsmarknadstorgets organisation, m.m. med anledning av beslut om 
implementering av verksamheten.  
 
Den nya ledningsgruppen ska träffas snarast möjligt för att konstituera sig och bl.a. 
bestämma vilken myndighet som tar på sig sammankallandefunktionen första året. 
Information om nuläget och den aktuella verksamhetsplaneringen.  

 
 
8. Övriga frågor 
 

Information om aktuella projektansökningar med anledning av ESF:s senaste 
ansökningsomgång för övre Norrland. 

 
 Samverkan/samarbete med Piteå kommun inom området arbete, hälsa och försörjning.  
 

Uppföljning av KUR-projektet. Anmälningar till Emmanuel Ezras föreläsning i Skellefteå 
den 27 september. 
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Lärkonferensen på Medlefors 4-5 september. Hur ser det lokala deltagandet ut? 
 

 Styrgruppsklustren – utvecklingsområden. 
 

Engagemangsguide KFUM Skellefteå. Se bilaga. 
 
 
Välkommen! 
Stellan 


