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Kallelse 
 

 
 
Lokala Samverkansgruppen i Skellefteå  
 
Dag: Fredag 23 maj, 2014.     
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. Beredningsärenden till samordningsförbundets styrelsemöte 2014-06-12. 
 
 ”Stoppa inflödet av unga i arbetslöshet.” Bertil Almgren, ordförande i 

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö medverkar och presenterar en projektidé angående 
tidigt förebyggande insatser. Se bilaga. 

 
Upphörande av ESF-projektet Utsikten 2.0 fr.o.m. 2014-06-30. Verksamheten föreslås 
kopplas till den fortsatta utvecklingen av Arbetsmarknadstorget som reguljär plattform för 
långsiktig samverkan mellan myndigheter inom arbetsinriktad rehabilitering. 

  
 Genomgång av förslag från Arbetsmarknadstorgets ledningsgrupp om utökning och 

utveckling av verksamheten fr.o.m. 2014-07-01. Se bilaga. Information från Samordnade 
styrgruppens möte 2014-03-20. 
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 Spira Integration. Ansökan om medfinansiering av utökat antal deltagarplatser som 
komplement till tidigare beslut från Folkbildningsrådet. Bilaga skickas på onsdag.  

 
Kartläggning av ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd i Skellefteå/Norsjö. Syftet med 
kartläggningen är att ta fram en beskrivning över en förbättrad samverkansmodell mellan 
Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
Västerbottens läns landsting inom området ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, framförallt 
vad avser långvarigt försörjningsstöd.  

 
På sikt ska kartläggningen leda till långsiktigt hållbara metoder och rutiner, arbetsfrämjande 
insatser, m.m. som kan underlätta vägen till en egen försörjning för individer/hushåll. Se 
bilaga. 
 
Förslag till kompetensutvecklingsprojekt (PO 1) i samverkan mellan länets kommuner, 
Arbetsförmedlingen, m.fl. inom området arbete/sysselsättning/studier för utrikes födda, 
ungdomar som saknar fullständig gymnasieutbildning och unga/vuxna med 
funktionsnedsättning. Förslaget ska diskuteras vid nätverksgruppen ACkan:s möte den 3 
september. 

  
4. Ansökan om lokalt KUR-projekt.  
 
 Vi går igenom förutsättningarna för en ansökan samt respektive myndighets behov och 

intresse av ett nytt projekt. 
  
5. Övriga frågor 

 
Projektidé från Unghästen om rehabiliteringsprojekt för unga i åldern 18-26 år med 
komplexa behov. Unghästen presenterar idén kl. 15.40. Se bilaga. 
 
Information om projektet KOFA. Leif Löfroth. 
 

 Myndighetssamverkan inom ungdomsområdet med anledning av ny lagstiftning rörande det 
kommunala informationsansvaret, KIA. 
 

 Information från spridningskonferensen på Medlefors 8-9 maj.  
 
  
Välkommen! 
Stellan 


