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Kallelse 
 

 
 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Måndag 17 februari    
Tid: Kl. 13.00 – 16.00.  
Plats:  Samordningsförbundet, Hörnellgatan 17, 3 tr.  
 
 
Dagordning 
 
1. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte. Se bilaga.  
 
2. Information från respektive myndighet. 
 
 - Försäkringskassan   
 - Arbetsförmedlingen Skellefteå och Norsjö 
 - Landstinget 
 - Skellefteå kommun och Norsjö kommun. 
 - Samordningsförbundet. 
 

3. Lokal behovsanalys för Skellefteå – Norsjö.  
 
 Vi fortsätter diskussionen om och analysen av behov inom området arbete – hälsa – 

försörjning. Ambitionen är att under första halvåret 2014 fastställa vilka målgrupper och 
behov som LSG anser ska prioriteras när det gäller fortsatta och nya insatser för unga och 
vuxna med behov av stöd från flera myndigheter.  

 
 Ewa Hedlund, Arbetsförmedlingen och Birgitta Liedgren, Gymnasiekontoret medverkar och 

informerar om hur behoven av särskilt stöd ser ut för de elever som går ut gymnasieskolan 
vårterminen 2014.  

 
 Jag bifogar den socioekonomiska analys för Övre Norrland som Regionförbundet 

Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten fått i uppdrag av regeringen att ta fram som 
underlag för den nationella strategin för Europeiska socialfonden 2014-2020. Se bilaga. 
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 Tillsammans med Arbetsförmedlingens rapport ”Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 – 
Prognos för arbetsmarknaden 2013-2015” (som jag skickat ut tidigare) ger de två 
rapporterna både en nationell och regional bild av de utmaningar vi står inför.  

 
4.  Implementeringsprocessen under 2014. 
 

 Genomgång av pågående projekt utifrån den implementeringsstrategi som fastställts av 
samordningsförbundet samt diskussion om prioriteringar, t.ex. 

 
 - utveckling av ordinarie samverkan 
 - utveckling av långsiktiga plattformar 
 - implementering av projekt (metod/arbetssätt, organisation, resurser, m.m.) 
 - nya projekt (ESF, annan finansiering) 
 - köp av rehabiliteringsinsatser via avtal.  
 
5. Beredningsärenden till samordningsförbundets styrelsemöte 2013-06-14. 
 
 Unga In. Ansökan om fortsatt finansiering av lokalkostnader under tiden 2014-06-01- -

2014-12-31. Se bilaga. 
 
 MedUrs. Ansökan om förlängd finansiering andra halvåret 2014. Se bilaga.  
 
 TExAS. Ansökan om utökad medfinansiering andra halvåret 2014. Se bilaga.  

 
 ReRoute AB. Ansökan om bidrag till arbetsintegrerande socialt företag. Bilaga skickas på 

onsdag. 
 
4. Övriga frågor 
 

Gemensam spridningskonferens 8-9 maj i Skellefteå 
 
Information från mötet med samordnade styrgruppen den 3 februari.  
 

 Information från ESF workshop i Lycksele 2014-02-10 
  
 
Välkommen! 
Stellan 


