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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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 Vi behöver också prata om de nya förutsättningar som Norsjös medlemskap i 
samordningsförbundet innebär. Representanter från Norsjö kommer att vara med på 
förbundets planeringsdag den 16 oktober.  

 
4. Utvecklingen av styrgruppskluster 
 
 Redovisning av de förändringar av styrgruppsklustren som aktualiserades vid senaste 

klustermötet. Diskussion om rollfördelningen mellan olika grupper inom 
samverkansområdet.  

 
5. Aktuellt på projektområdet. Se bilaga. 
 
 Vi går igenom förändringar och konsekvenser när det gäller projektinsatser under 2014. 

Bland annat upphör socialstyrelsens fortsatta finansiering av IPS-projekt i landet fr.o.m. 
årsskiftet vilket innebär att även projektet Vivågar i Skellefteå måste avslutas. Vi diskuterar 
konsekvenser av denna förändring och respektive myndighets planering när det gäller 
berörd personal, fortsatta behov, etc. Bifogar PWC:s delrapport.  

 
 Medlefors styrelse tar också beslut under oktober månad om datum för att upphöra med 

projektet Rätt väg ut/Spira ung. 
  
6. Ansökningar till ESF om förstudier och implementeringsprojekt i Skellefteå. 
 
 Vi går igenom utfallet och helhetsbilden i Skellefteå. 
 
7. Projektet Skellefteå – Psykiska Hälsans Huvudstad. Se bilaga. 
 
 Kommunstyrelsens au beviljade 1 955 tkr till projektet i förra veckan.  
 Information om den fortsatta planeringen. 
 
8. Arbetsmarknadstorgets nya organisation. Information. 
 
9. KUR-seminariet. 
 
 Hur går vi vidare? 
 
10. Övriga frågor 
 

-Implementeringsseminarium i samarbete med SPeL. Lämpligt datum? 
-Samordningsförbundets hemsida. 

 
 
Välkommen! 
Stellan 


