
 1 

 Samordningsförbundet Skellefteå KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
 Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Tisdag 27 augusti 2013, kl. 09.00 – 15.00 
  
Plats: Hörnellgatan 17, plan 3. 
 
 
 

1. Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna informationen 
 
 

2. Val av justerare. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   utse                                                till justerare 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk rapport per 2013-06-30. Se bilaga.  
  
Det ekonomiska resultatet per 2013-06-30 uppgår till 766 526 kronor.  
 
Prognosen för 2013 visar på en förbrukning under året med 8 175 871 
kronor. I prognosen har medräknats 1 571 000 kronor som avsatts för nya 
projekt/verksamheter under tiden augusti – december 2013.  
 
Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, ränteintäkter och övriga 
intäkter, beräknas uppgå till 5 948 000 kronor. Det prognosticerade 
resultatet för helåret 2013 uppgår därmed till -2 227 871 kronor.  
 
Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2012 med 
3 729 351 kronor uppgår till 1 501 480 kronor. 
 
Rapporten redovisas i bilaga. 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 

att   godkänna rapporten 
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4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan till Europeiska socialfonden om projektmedel för en 
förstudie om användning av läsplattor inom arbetsmarknadsinsatser, 
arbetslivsinriktad rehabilitering samt stöd i daglig livsföring. Se 
bilaga. 
 
Samordningsförbundet, i egenskap av projektägare, har tillsammans med 
Skellefteå kommun,(Socialkontorets handikappavdelning och 
Gymnasiekontoret), 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 samt stöd i 
daglig livsföring. Målgruppen är 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 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget i egenskap av 
medlemmar i samordningsförbundet samt brukarorganisationer i 
Skellefteå. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
 
 
 
Deltagande i förstudie ”Läs och skrivproblematik för utrikes födda”.  
Se bilaga 
 
Den kommunala vuxenutbildningen, Futurum, i Bjuvs kommun och 
Bjuvs samordningsförbund har tillfrågat Samordningsförbundet 
Skellefteå om förbundet 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.  
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6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
 
 
 
Ansökan från Stadsmissionen Skellefteå om medfinansiering av ESF-
projektet ”Mötesplats 2020”. Se bilaga. 
 
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.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att    
 
 
 
Presentation av projektet Tillväxtfaktor Skellefteå. Se bilaga.  
 
Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet är projektägare för ESF-
projektet Tillväxtfaktor Skellefteå. Projektet erbjuder kompetenshöjande 
insatser för ungdomar mellan 16-29 år som uppbär försörjningsstöd samt 
nyanlända personer med akademisk bakgrund.  
 
Projektet startade 2012-02-15 och pågår t.o.m. 2014-06-30. En mer 
utförlig beskrivning av projektet finns i projektkatalogen på 
samordningsförbundets hemsida; www.samordningsforbund.se 
 
Projektledare Kenneth Sundberg medverkar och informerar om 
verksamheten. Presentationen sker kl. 13.00. 
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Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna informationen  
 
 
 

8. Skellefteå – Psykiska Hälsans Huvudstad år 2014. Ansökan till 
Skellefteå kommuns sociala investeringsfond om medel under  
kampanjåret. Se bilaga. 
 
Mot bakgrund av landstingets och kommunens gemensamma uppdrag, 
bland annat inom folkhälsoområdet, att främja psykisk hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa samt det framgångsrika samarbete som 
utvecklats lokalt inom folkhälso- och psykiatriområdet har politiker och 
tjänstemän från landstinget tagit initiativ till en samverkansinsats med 
målet att utse Skellefteå till Psykiska Hälsans Huvudstad 2014 samt 
genomföra ett brett antal aktiviteter under året.  
 
Vid inledande överläggningar mellan representanter från kommunen och 
landstinget har förslag till syfte med insatsen, mål/målgrupper, 
organisation för genomförandet, information/marknadsföringsinsatser, 
aktiviteter, utvärdering/uppföljning, tidplan samt finansiering och budget 
utarbetats.   
 
Underlaget, som utgör grunden för en ansökan till Skellefteå kommuns 
sociala investeringsfond, har utarbetats av en gemensam styrgrupp och de 
två projektledare, en från kommunen respektive en från landstinget, som 
ska svara för det operativa förberedelse- och genomförandearbetet.  
 
I styrgruppen ingår representanter från landstinget, kommunen, 
Samordningsförbundet Skellefteå samt Norra Västerbotten, som kommer 
att utgöra en aktiv part i genomförandet. 
 
I bilaga redovisas ansökan till sociala investeringsfonden om medel till 
projektets genomförande under kampanjåret. Ansökan ska vara inlämnad 
senast den 31 augusti.  
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna samordningsförbundets medverkan i projektet Skellefteå - 
Psykiska Hälsans Huvudstad 2014.   
 

  
9. 
 
 
 
 

Projekt Praktikingången – ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå. Se bilaga. 
 
Arbetsförmedlingen, i egenskap av projektägare, har tillsammans med 
Arbetsmarknadsenheten och Gymnasiekontoret, Skellefteå kommun 
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10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   bevilja Arbetsförmedlingen 600 000 kronor för genomförandet av 
projektet Praktikingången 
 
 
 
Informationsärenden 
 
Information angående planerade ansökningar till Europeiska socialfonden 
Övre Norrland avseende förstudier och fördjupade implementeringar. Se 
bilaga. 
 
Försäkringskassans arbete med samordningsförbund – tips och 
påminnelser. Fråga om kvalificerad majoritet i förbundsstyrelser. 
 
Information från Lokala Samverkansgruppen. 
 
Information från NNS. 
 
Samverkansverkstan – Trelleborg/Nacka.  
 
Förslag från Nationella Rådets arbetsgrupp angående principer för 
hantering av samordningsförbundens ekonomiska överskott i samband 
med fördelning av statliga medel. Se bilaga. 
 
Information om reguljär samverkan mellan myndigheter inom området 
arbetsinriktad rehabilitering och speciella resurser av betydelse för den 
arbetsinriktade rehabiliteringen, m.m. 
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11. Övriga frågor 
 
Anmälan till Uppföljningskonferens om KUR-projektet 27 
september. Se bilaga. 
 
Anmälan till Nationella Nätverket för Samordningsförbunds 
höstkonferens den 14-15 oktober på Arlanda Airport. Se bilaga. 
 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (9) 
 2013-06-14 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Kenneth Andersson  Paragrafer 484-4 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Bertil Almgren, ordf. /Stellan Berglund, sekreterare/ 
 
 
 
……………………………………………..  
/Kenneth Andersson, protokollsjusterare/  
 

BEVIS OM ANSLAG 
 
Justering av samordningsförbundet Skellefteås protokoll har tillkännagivits på kommunens anslagstavla 
 
Sammanträdesdatum Anslaget har satts upp Anslaget tas ner efter 
2013-06-14 2013- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Hörnellgatan 17, plan 3, kl. 09.00 – 15.00.   

 

Bertil Almgren, ordförande   Stellan Berglund, Samordningsförb. 
Kenneth Andersson, ledamot Johan Furberg, Samordningsförb. 
Anna Viklund, ledamot Erik Lundgren, Samordningsförb. 
Carolina Marklund, ersättare   
Birgitta Westring-Sandberg, ersättare   
Daniel Öhgren, ersättare   
   
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2013-06-14 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
§ 484 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 485 
 
Val av justerare.  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Kenneth Andersson, till justerare. 
 
 
§ 486 
 
Behov och prioriteringar inför 2014 
 
För närvarande pågår många rehabiliteringsprojekt i Skellefteå med finansiering 
via Europeiska socialfonden och Samordningsförbundet Skellefteå . Samtliga 
insatser redovisas i projektkatalogen på samordningsförbundets hemsida 
www.samordningsforbund.se 
 
Flertalet av projekten upphör under 2013 och 2014 samtidigt som det under det 
närmaste året inte kommer att vara möjligt söka medel för nya 
genomförandeprojekt. Endast uppgradering/förlängning av pågående projekt 
eller nya förstudier kommer preliminärt att medfinansieras av socialfonden. 
 
Som en förberedelse inför kommande programperiod och kommande 
verksamhetsår, där samordningsförbundet både kan initiera och genomföra 
projekt med egna medel eller söka finansiering via socialfonden som 
projektägare, finns behov av att inleda en gemensam diskussion i syfte att 
klargöra hur förbundets medlemmar tillsammans ser på behovet av insatser 
2014 samt vilka insatser som bör prioriteras. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att   notera redovisad ekonomisk prognos 2013-2014, sammanställning över 
pågående och upphörda projekt t.o.m. 2015 samt implementerade projekt fr.o.m. 
2013 
 

http://www.samordningsforbund.se/


Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2013-06-14 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
att   inbjuda lokala samverkansgruppen till samordningsförbundets 
planeringsdag 2013-10-16 i syfte att fördjupa dialogen kring respektive 
myndighets behovsanalys samt utforma en gemensam prioritetsordning. 

  
 
§ 487 
 
Avtal med Medlefors folkhögskola angående köp av 
rehabiliteringsplatser. Se bilaga. 
 
I samband med att den av ESF upphandlade verksamheten Rätt väg ut 
preliminärt kommer att avslutas under sommaren 2013, har 
samordningsförbundet gjort en förfrågan till Medlefors folkhögskola angående 
kostnaden för köp av rehabiliteringsplatser.  
 
Lokala samverkansgruppen bedömer att det finns behov av fortsatta insatser för 
den målgrupp som verksamheten vänder sig till. Målgruppen är unga 16 år och 
uppåt som är i riskzonen genom att de hoppat av gymnasiestudierna eller gått ut 
gymnasiet men saknar 1-5 betyg. Det kan t.ex. handla om unga med 
funktionsnedsättning, unga med hög frånvaro eller utlandsfödda. 
 
I bilaga redovisas olika kostnadsalternativ för köp av rehabiliteringsplatser, 
förutsättningar för tjänsteköp enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU), 
m.m.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   i nuläget inte teckna avtal med Medlefors folkhögskola angående köp av 
rehabiliteringsplatser med hänvisning till förbundets preliminära ekonomiska 
utrymme fr.o.m. 2015.  
 
 
§ 488 
 
Framställan om utökad medfinansiering av ESF-projektet 
TExAS under andra halvåret 2013. Se bilaga. 
 
Urkraft Service AB ansöker om utökad medfinansiering från 
Samordningsförbundet Skellefteå med totalt 538 023 kr för att kunna genomföra 
ESF-projektet TExAS med bibehållen kvalitet under hösten 2013 och våren 
2014. 
 
Medfinansieringen avser anställning av ytterligare en lärarresurs under augusti 
2013 för att möta behoven hos deltagarna/eleverna. Projektets målsättning är att 
skapa en stödstruktur för eftergymnasiala studier för personer med Aspergers  



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2013-06-14 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Syndrom och därmed tillföra outnyttjade resurser till arbetsmarknaden. För 
närvarande deltar 44 personer i projektet. 
 
Urkraft planerar att ansöka om ett års uppgradering/förlängning av projektet hos 
socialfonden senast 2013-09-31. Bakgrunden till ansökan är bland annat 
möjligheterna att implementera metoder, kunskap och rutiner hos 
projektpartners och ansvariga myndigheter samt behovet av fortsatt 
metodutveckling. 
 
Aktiva samarbetsparter i projektet är Socialkontorets handikappavdelning, 
Gymnasiekontoret, Landstinget via psykiatriska kliniken, Särskilt stöd och 
Habilitering samt Attention, Campus, Umeå universitet, Luleå Tekniska 
universitet, CV, Solviks folkhögskola, m.fl. 
 
De tre första samarbetsparterna medfinansierar projektet i form av 
personalinsatser uppgående till totalt tre heltidstjänster. 
 
Samordningsförbundet medfinansierar projektet med 310 500 kronor enligt 
beslut 2012-06-21. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   bevilja Urkraft Service AB extra medfinansiering med 538 023 kronor 
avseende projektet TExAS. 
 
 
§ 489 
 
Framställan om utökad medfinansiering av ESF-projektet 
MedUrs i samband med ansökan till Europeiska 
Socialfonden om uppgradering/förlängning. Se bilaga. 
 
Urkraft Service AB ansöker om utökad medfinansiering från 
Samordningsförbundet Skellefteå med totalt 350 000 kronor i samband med 
ansökan till Europeiska socialfonden 2013-05-31 om uppgradering/förlängning 
av projektet MedUrs under ett års tid t.o.m. 2014-09-27. 
 
Projektet MedUrs bedrivs av Urkraft i samarbete med Medlefors Folkhögskola. 
Målgruppen är personer som blivit eller kommer att bli utförsäkrade och erbjuds 
arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen. 
 
Samarbetspartners är Försäkringskassan Skellefteå/Piteå, Arbetsförmedlingen 
Skellefteå, Skellefteå kommun och Samordningsförbundet Skellefteå. 
Samarbete med fackförbund, arbetsgivarorganisationer och representanter för 
målgruppen har även upparbetats under projekttiden. 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2013-06-14 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
Syftet med ett års uppgradering/förlängning av projektet är i första hand fortsatt 
metodutveckling och ökade möjligheter till implementering av de metoder som 
utvecklats i projektet. 
 
Behovet av ökad medfinansiering från samordningsförbundet motiveras främst 
med minskade deltagarersättningar sista året samt att socialfondens 
finansieringsgrad minskar till 25 % under motsvarande tid. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   bevilja Urkraft Service AB utökad medfinansiering med 350 000 kronor 
avseende projektet MedUrs. 
 
 
§ 490 
 
Framställan om utökad medfinansiering av ESF-projektet 
Spira anställningskompetens i samband med ansökan till 
Europeiska Socialfonden om uppgradering/förlängning. Se 
bilaga. 
 
Medlefors Folkhögskola ansöker om utökad medfinansiering från 
Samordningsförbundet Skellefteå med totalt 500 000 kronor i samband med 
ansökan till Europeiska socialfonden 2013-05-31 om uppgradering/förlängning 
av projektet Spira anställningskompetens under ett års tid t.o.m. 2014-12-31.  
 
Målgruppen är arbetssökande i åldern 18-64 år som är helt eller delvis 
sjukskrivna eller har ekonomiskt bistånd.  
 
I bilaga beskrivs motiven för ansökan, ekonomiska förutsättningar under 
uppgraderings/förlängningsåret, fortsatt utveckling av projektet, m.m.  
 
En framställan har även lämnats in till Skellefteå kommun om utökad 
medfinansiering under 2014. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   bevilja Medlefors Folkhögskola utökad medfinansiering med 500 000 
kronor avseende projektet Spira anställningskompetens. 
 
 
§ 491 
 
Ansökan från Stadsmissionen Skellefteå om medfinansiering 
av ESF-projektet ”Mötesplats 2020”. 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 6  
 2013-06-14 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade 2013-05-16, § 481, att avslå 
Skellefteå Stadsmissions ansökan om kontant medfinansiering av ESF-projektet 
”Mötesplats 2020” med 143 000 kronor under 2013. 
 
Projektet utgör ett av 11 delprojekt inom ramen för ett nationellt ESF-projekt, 
”Mötesplats 2020”, med ABF och Sensus som projektägare. 
En beskrivning av projektets verksamhet och målgrupp, m.m. har redovisats i 
bilaga till föregående styrelsemöte. 
 
I samband med informationen till Skellefteå stadsmission och Lokala 
samverkansgruppen om avslagsbeslutet och samordningsförbundets policy för 
bidrag till arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser har önskemål framförts från 
två av samverkansparterna, Socialkontorets individ- och 
familjeomsorgsavdelning och Psykiatriska kliniken, Skellefteå och södra 
Lappland, om en ny prövning av ansökan. 
 
Lokala samverkansgruppen har vid sitt möte 2013-05-23 bedömt att projektet 
uppfyller samordningsförbundets grundläggande krav för bidrag till 
rehabiliteringsinsatser med Skellefteå kommun och landstinget som 
samverkansparter. 

 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
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 
 
att   ta upp ansökan till ny prövning vid kommande sammanträde 2013-08-27. 

 
§ 492 
 
Uppföljning av KUR-projektet. Se bilaga. 
 
Lokala samverkansgruppen har utarbetat förslag till hur 2012 års 
kompetensutvecklingsinsatser i KUR-projektet ska följas upp. 
 
Gruppen föreslår att ett halvdagsseminarium genomförs fredag den 27 
september med en förläsning av Emmanuel Ezra inom området bemötande, 
värderingar, etik och krishantering samt fortsatt dialog med deltagarna om hur 
samarbete, samverkan och samordning kan utvecklas i Skellefteå. 
 
Målgruppen för seminariet är ledare, medarbetare, politiker hos 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen kommunen och landstinget samt andra 
aktörer inom området arbete, hälsa och försörjning 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 7  
 2013-06-14 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   finansiera kostnaden för föreslagen uppföljning av KUR-projektet 
 
att   seminariet ska vara kostnadsfritt för deltagarna 
 
 
§ 493 
 
Anmälan till Lär- och spridningskonferens på Medlefors 
folkhögskola 4-5 september. Se bilaga. 
 
Medlefors folkhögskola och Samordningsförbundet Skellefteå inbjuder till en 
Lär- och spridningskonferens på Medlefors den 4-5 september. Syftet med 
konferensen är att sprida kunskaper och erfarenheter från ESF- och Finsam-
projekt som vänder sig till deltagare med långvarig offentlig försörjning och 
som behöver stöd från flera myndigheter. 
 
Under dag 2 erbjuds intressanta föreläsningar där Arbetsförmedlingens, 
företags/arbetsgivares och fackföreningars roller och samspel redovisas. Dagen 
avslutas med en paneldebatt där politiker från arbetsmarknadsutskottet deltar. 
 
Konferensen vänder sig till projektledare och medarbetare samt politiker och 
tjänstemän hos kommun/landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
samordningsförbund. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna deltagande i konferensen för de ledamöter och ersättare i 
styrelsen som önskar delta. 
 
 
§ 494 
 
Informationsärenden 
 
Samordningsförbundets hemsida. 
 
I samarbete med samordningsförbunden i Umeå och Lycksele undersöker 
samordningsförbundet Skellefteå för närvarande förutsättningarna för att övergå 
till en ny teknisk plattform för förbundens hemsidor. Den tilltänkta plattformen 
baseras på Wordpressteknik, vilket innebär bättre funktionalitet och 
kostnadseffektivitet. Exempel på bättre funktionalitet är bland annat 
smartphone-anpassning och sökmotorfunktion. 
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Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 
 
Presentation av ordinarie myndighetssamverkan och myndighetsspecifik 
verksamhet av betydelse inom området arbete, hälsa och försörjning. Se bilaga. 
 
Efter önskemål från lokala samverkansgruppen har samordningsförbundet  
utarbetat ett utkast till sammanställning av ordinarie myndighetssamverkan samt 
myndighetsspecifik verksamhet i Skellefteå inom området arbete, hälsa och 
försörjning.  
 
Utkastet kommer att presenteras för lokala samverkansgruppen den 22 augusti. 
Exempel på frågor som framförts är förutsättningarna för att långsiktigt ansvara 
för att materialet kontinuerligt uppdateras samt i vilken utsträckning 
myndigheternas hemsidor ger tillräcklig och aktuell information.  
 
Slutrapport KUR-projektet. Se bilaga. 
 
Verksamhetsplan 2013 för Lokala samverkansgruppen 
Lokala samverkansgruppens har antagit den nya verksamhetsplanenen för 2013. 
Planen finns redovisad på samordningsförbundets hemsida 
www.samordningsforbund.se 
 
Information från Lokala Samverkansgruppen. 
Stellan Berglund informerade från Lokala samverkansgruppens möte 2013-05-
23.  
 
Information från NNS. 
Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerade om arbetet i NNS. 
Ytterligare information finns att hämta på NNS hemsida www.nnsfinsam.se 
 
 
§ 495 
 
Övriga frågor 
 
Läsplattor som redskap i arbetslivsinriktad rehabilitering – ansökan till 
ESF om medel till förstudie. 
 
Under våren har socialkontorets handikappavdelning tagit initiativ till ett 
gemensamt planeringsarbete i syfte att undersöka förutsättningarna för en ESF-
ansökan om en förstudie med inriktningen att utveckla användningen av 
läsplattor som ett redskap i arbetslivsinriktad rehabilitering. Förutom 
samordningsförbundet har gymnasiekontoret, Medlefors folkhögskola, Solviks 
folkhögskola och Urkraft deltagit i planeringsarbetet. Ytterligare information 
om det inledda arbetet kommer att ges vid samordningsförbundets styrelsemöte 
i augusti.  
 

http://www.samordningsforbund.se/
http://www.nnsfinsam.se/
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Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen.  
 



Uppföljning 2013-01-01 - 2013-06-30
Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT

INTÄKTER
Bidrag, periodiserad kv 2, 2013 2 900 000
Ränteintäkter 20 388
Övriga intäkter 0
Summa redovisade intäkter 2 920 388

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 561 316
Arvode styrelsemöten + soc avg 94 808
Resor, konferenser/seminarier 69 737
Projektnära kostnader 0
Revisorsarvode 0
Övrigt: Admininstrationskostnader 79 820 805 681

Projekt och ESF medfinansiering:
Arbetsmarknadstorget 823 188  
Psykisk ohälsa och arbetslivet (länsproj) 0
ESF - Spira Anställningskompetens 0
ESF - Medurs 0
ESF - TExAS 80 500
ESF - Utsikten 2.0 187 413
ESF - Hälsans Trädgård 57 080
ESF - Spira Integration 200 000
ESF - Rätt Väg Ut 0
ESF - Soc. Entreprenörshuset 0
Summa redovisade kostnader 2 153 862

Redovisat resultat per 30/06, överskott 766 526

Prognos Samordningsförbundet  2013

INTÄKTER
Bidrag 5 800 000
Ränteintäkter 70 000
Övriga intäker, del i arb. kostnader 78 000 NNS+Johans delersätt   

TOTALA INTÄKTER 5 948 000

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 1 122 632 inkl 118 tkr för Johan fö   
Arvode styrelsemöten + soc avg 189 616
Resor, konferenser/seminarier 160 000
Projektnära kostnader 100 000
Revisionsarvode 25 000
Övrigt: Administrationskostnader 100 000



Ej erhållen ingående moms 352 000

Projekt och ESF medfinansiering:
Projekt Arbetsmarknadstorget 1 922 100
Psykisk ohälsa och arbetslivet (länsproj) 0
ESF - SPIRA Anställningskompetens 500 000
ESF - Hälsans Trädgård 250 000 se info från Nils-G Lund
ESF - Utsikten 2.0 375 000
ESF - Med Urs 350 000
ESF - Sociala Entreprenörshuset 0
ESF - Spira Integration 200 000
ESF - Unga in 200 000
ESF - TExAS 698 523 160500+538023
Rätt Väg Ut 0
Fortsättning KUR-projektet 60 000 6590
Nya åtgärder/verksamheter under året - ej beslutade; 1 571 000
TOTALA KOSTNADER 8 175 871

RESULTAT, underskott prognos helåret 2012 -2 227 871

Överskott från tidigare år (2005-2012) 3 729 351
Netto att föra över till nästa år 1 501 480



7510
6570

7610+ 6580 m m 

 tning Lyck, Umeå

     ör hela 2012
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SNI-kod

Stellan Berglund
Behörig företrädare

Postort

93185 Skellefteå

Trädgårdsgatan 6

Samordningsförbundet
Enhetens namn

Utdelningsadress

Postnummer Postort

Organisationsnummer

CFAR-nummer

Organisationstyp

Organisationsstorlek

0910-73 50 00
Faxnummer

PlusGiro
42 41 83-2

BankGiro
0910-142 14

Telefonnummer

Postnummer

Utdelningsadress

Uppgifter om organisationen

Utlysningens namn och diarienummer

Uppgifter om arbetsstället/enheten

Organisationens namn

Trädgårdsgatan 6, 93185  Skellefteå
E-postadress

.sewww.skelleftea
Webbplats

stellan.berglund@skelleftea.se

Besökadress

Samordningsförbundet Skellefteå

Trädgårdsgatan 6

Skellefteå

Landstingskommunala verksam

2-50 anställda93185

2220001933

45519535

Offentlig förvaltning

Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5080001

PostadressPostnummer
Skellefteå93185

Projektets besökadress

Projektets namn

Ansökan avser

Programområde

Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering

Ja

Nej
Har annan finansiering i form av offentligt stöd/EU-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, 
mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader?

Ja Nej

Ja

Nej

Förstudie om läsplattor som redskap i arbetsmarknadsinsatser och habilitering

Trädgårdsgatan 6 

Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Antal deltagare

2014-01-02
Slutdatum
2014-12-31

 

Startdatum

MänKvinnor

Uppgifter om projektet

Förprojektering

1. Kompetensförsörjning

2. Ökat arbetskraftsutbud

Genomförande

15 15

Västsverige
16-24 25-54
55-64Småland och ÖarnaÖvre NorrlandMellersta Norrland

Sysselsatta
Uppfyller projektet något av följande kriterier?

Sexuell läggning

Projektet är inte riktat mot någon 
av diskrimineringsgrunderna

Kön

Ålder

Funktionshinder

Trosuppfattning

Etnicitet

Är projektet inriktat på någon eller några av 
diskrimineringsgrunderna?

Lärande miljöer
Innovativ verksamhet

Samverkan
Strategiskt påverkansarbete

Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader

Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet

Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning

Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med 
utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24)

Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduk- 
tionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar 
och vissa andra utlänningar

Norra MellansverigeStockholm Östra Mellansverige Sydsverige
Områden som projektet kommer att bedrivas inom

Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare

0

Antal anställda

0
MänKvinnor

Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en 
ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna 107-109 i EUF- fördraget 
och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden?
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Telefonnummer

Faxnummer

Mobilnummer
0910737361

E-postadress

För- och efternamn
Erik Lundgren

erik.lundgren2@skelleftea.se

Kontaktperson ekonomi

Kontaktperson projekt

erik.lundgren2@skelleftea.se

Erik Lundgren
För- och efternamn

E-postadress
0910737361
Mobilnummer

Faxnummer

Telefonnummer

Beskrivning
Bakgrund och problemanalys
Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under 
förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. 
Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till 
detta problem.

Vid samtal mellan lokala aktörer i Skellefteå, offentliga, privata, ideella organisationer och föreningar, inom 
området arbetsinriktad rehabilitering och habilitering har avsaknaden av läsplattor som ett aktivt redskap blivit 
tydlig. Problemet som ska lösas rör såväl tillgången till läsplattor för personer med olika funktionsnedsättningar som 
personalens utbildning och kompetens när det gäller användningsområden samt strukturerade metoder där läsplattan 
blir ett aktivt redskap för att stärka och underlätta vardag och arbetsliv för de individer som står utanför 
arbetsmarknaden.   
 
I denna förstudie vill vi undersöka om vi kan utveckla innovativa arbetssätt och metoder inom arbetsinriktad 
rehabilitering och habilitering med hjälp av läsplatta som pedagogiskt hjälpmedel för att i samverkan mellan 
offentlig, privat och ideell sektor i Skellefteå hitta nya lösningar för personer som står utanför arbetsmarknaden.  
 
Faktum är att läsplattan inte etablerats som pedagogiskt hjälpmedel hos de flesta organisationer i Skellefteå vars 
verksamhet är arbetsinriktad rehabilitering och habilitering.  Den förekommer inte och används inte av personal vid 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun (Handikappomsorgens dagliga verksamhet och 
Arbetsmarknadsenheten) eller andra aktörer där man kan anta att den skulle kunna fylla en lärande och praktisk 
funktion för brukare/kunder/deltagare. 
 
Med anledning av dessa problem har en projektidé om en förstudie angående användningsområden för läsplattor i 
arbetsinriktad rehabilitering och habilitering tagit form i Skellefteå.  Under våren 2013 har flera möten ägt rum där 
Samordningsförbundet Skellefteå, Skellefteå kommuns Handikappomsorg (Daglig verksamhet), Medlefors 
Folkhögskola, Solviks Folkhögskola, Urkraft och RBU Skellefteå (Riksförbundet för Rörelsehindrade barn) 
diskuterat problematiken.  
 
Parterna är överens om att dagens situation riskerar leda till sämre förutsättningar för individer som skulle kunna ha 
behov av läsplatta för att klara av arbete eller studier. För att lösa utmaningen tror vi det är nödvändigt att satsa på 
den moderna tekniken. Vi är övertygade om att läsplattans potential är så stor att den kan öppna en ny ingång för 
grupper som idag står utanför arbetsmarknaden och leda till en mer effektiv och framgångsrik arbetsinriktad 
rehabilitering. 
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Vad erbjuder läsplattan? 
 
Sören Henriksen och Åke Runnman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, ger en fingervisning om 
läsplattan som pedagogiskt verktyg för personer med funktionsnedsättning i en rapport som publicerades 2010.  
 
Rapporten utgår visserligen från ett undervisningsperspektiv för en avgränsad målgrupp, men det är intressant att 
belysa de aspekter som påpekas i rapporten för att få en klar uppfattning om vilket stöd läsplattan kan erbjuda. En 
läsplatta är en digital bok där texten visas på en skärm med elektroniskt bläck. En stor förmån är att den inte pulserar 
som en vanlig datorskärm, vilket riskerar att trötta ögonen på läsaren. Texten kan jämföras med tryckt boktext, med 
den skillnaden att storlek och typsnitt kan ändras. 
 
För personer med kognitiv funktionsnedsättning är enkelheten en fördel. Dessutom är texten befriad från 
ovidkommande intryck.  
När det gäller läsplattan finns få möjligheter att bli motiverad att göra annat än att läsa, eftersom den sällan har några 
andra funktioner. En populär funktion på läsplattan är den s.k. ”Dra och släpp-metoden”, som omfattar stora bilder 
och talsyntesprogram med knappar som underlättar kommunikativ inlärning.  Personer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi har stöd inte bara av talsyntes utan även av att teckenstorlek och typsnitt kan anpassas efter 
individuella behov. 
 
För personer med muskelsvaghet eller rörelsehinder är den stora fördelen att de kan bära med sig all studielitteratur 
och alltid ha den tillgänglig samt att de slipper hantera tunga böcker. Detta är bara några exempel på den stora nytta 
läsplattan tillför i skolan.  
 
I förstudien ser vi en möjlighet att skapa förutsättningar för ett modernare IT-utbud av hög kvalité för att förbättra 
personers möjligheter till arbete eller studier. Vi tror att vi på detta sätt kommer att kartlägga hur vi kan nyttja och 
utveckla dagens kunskap om läsplattan, vilket i ett kommande projekt kan utveckla en mer sammanhållen insats som 
leder till bättre resultat för våra målgrupper än vi lyckas med idag. 
 
Vi tror att en grundläggande förutsättning för att kunna utveckla effektiva metoder för läsplattan är att på ett tidigt 
stadium involvera de målgrupper som är eller riskerar hamna utanför arbetsmarknaden eller deltar i daglig 
verksamhet.  
 
Målgruppen vi framförallt syftar på är personer med funktionsnedsättning.  
 
Huvudsyftet med förstudien är att identifiera och analysera behovet av läsplatta för att utveckla användningen i syfte 
att underlätta egenförsörjning.  
 
Vi ska visa på hur läsplattor kan komplettera Skellefteås nuvarande pedagogiska hjälpmedelsutbud så att fler 
kommunmedborgare blir självförsörjande i framtiden. Förstudien ska ge svar på om det finns lösningar som är 
tillräckligt intressanta och nyskapande för att bedriva ett genomförandeprojekt för målgrupperna. 
 
Förstudien ska ge svar på vilka behov och önskemål de tilltänkta målgrupperna själva har i ett kommande projekt. 
Behovet ska ligga till grund för hur aktiviteter planeras i ett genomförandeprojekt. 
Förstudien ska även ge svar på hur vi kan förankra läsplatta som pedagogiskt hjälpmedel hos personalen i de olika 
organisationerna. Vi ska undersöka hur vi kan åstadkomma denna form av kompetensutveckling.  
Förstudien ska ge oss en möjlighet att försöka etablera ett samarbete med regionala arbetsgivare och företag inför ett 
kommande genomförandeprojekt. Genom att starta ett närmare samarbete med IT-företag kan vi skapa strukturella 
förutsättningar för att lansera en prototyp i mindre skala.  
 
Prototypen skulle kunna visa på hur en praktisk användning av läsplattan i pedagogiskt syfte vid arbete eller studier 
skulle gå att genomföra.  Till exempel hur den kan hjälpa individen i hemmiljö, på en arbetsplats eller studiemiljö, 
men även visa på hur läsplattan kan underlätta för arbetsgivaren. 
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Genom att belysa både arbetstagarens och arbetsgivarens perspektiv hoppas vi kunna skapa en ömsesidig kunskap 
och insikt om vad läsplattan kan erbjuda. Vår förhoppning är att förstudien ska bana väg för en projektansökan 
under den nya programperioden så vi kan genomföra vår projektidé i praktiken.  
 
Detta skulle i sin tur innebära att vi står bättre rustade för att klara av våra regionala utmaningar, strategierna och 
EU-kommissionens förslag till Europeiska Socialfondens inriktning nästa programperiod, vilket har sin utgång i 
främst tre av de tio tematiska målen i EU 2020: 
- Att främja sysselsättning och arbetstagarnas rörlighet 
- Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom 
- Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande
Intressenter som påverkas av och påverkar projektet
Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras 
under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. 
Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet.

Förstudien ska genomföras i samarbete med deltagare. De grupper som förstudien ska belysa är personer med 
funktionsnedsättning som bor i Skellefteå kommun som idag står utanför arbetsmarknaden. Personer i dessa 
målgrupper kan även vara berättigade till daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade. 
 
De aktörer som ska samverka och samarbeta i förstudien är Samordningsförbundet Skellefteå och dess medlemmar 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Inom Skellefteå 
kommun medverkar i första hand Handikappavdelningen (Daglig verksamhet), Gymnasiekontoret 
(gymnasiesärskolan) och Arbetsmarknadsenheten. Övriga aktörer är Urkraft, Medlefors folkhögskola och Solviks 
Folkhögskola.  
 
Förutom ovanstående verksamheter vill vi skapa givande samverkan med brukarorganisationer i Skellefteå som är 
aktuella vid genomförandet av ett kommande projekt. Vi planerar därför ett nära samarbete med Attention Skellefteå 
(en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) samt RBU Skellefteå 
(Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar).  Även andra föreningar, till exempel ungdoms- eller 
invandrarorganisationer kan bli aktuella.  
 
Vår ambition är att få till stånd ett samarbete med regionala arbetsgivare och företag, som har specialiserad 
kompetens om läsplattor.  Att kunna tillvarata deras kunskaper och kompetens skulle vara en optimal väg för att nå 
framgång i förstudien.  Det är emellertid osäkert hur mycket tid, engagemang och intresse vi kan begära eller räkna 
med.  
 
AKTÖRER: 
 
Samordningsförbundet Skellefteå: Samordningsförbundet Skellefteå är fristående juridisk person som bildats av 
Försäkringskassan, Västerbottens landsting, Arbetsförmedlingen samt Skellefteå kommun. Samordningsförbundets 
uppdrag är att stödja samverkan mellan myndigheterna. Den enskilde individens behov utgör grunden för de 
aktiviteter som samordningsförbundet deltar i.  
 
Grundläggande för förbundets insatser till den enskilde är synsättet att alla individer har en önskan om att leva i ett 
socialt sammanhang och samtidigt själv ha möjlighet att ta avgörande beslut om sin livssituation samt att enskilda 
individer vill undvika ett bidragsberoende. Individens egen kraft och motivation är en viktig utgångspunkt. 
 
Samordningsförbundet kommer att kunna bidra med breda kunskaper tack vare den kompetensbredd de ingående 
myndigheterna representerar och kan genom sin stora erfarenhet av att leda och styra projekt riktade mot samordnad 
rehabilitering ge värdefulla insikter om erfarenheter av effektiva samverkansformer. 
 
Arbetsförmedlingen: Arbetsförmedlingen erbjuder ett individuellt stöd för att arbetssökande snabbt ska hitta ett 
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jobb. Stödet kan bestå av allt från hur man skriver en jobbansökan till anpassning av arbetsplatsen beroende på den 
arbetssökandes situation och förutsättningar.  
 
Målet är att alla ska hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen har ett tydligt uppdrag att särskilt stödja arbetssökande med 
svag ställning på arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare, långtidssjukskrivna och personer med 
funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen arbetar också med arbetslivsinriktad 
rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande och arbetsförberedande insatser. 
 
Arbetsförmedlingen kommer att vara en viktig samverkanspartner i projektet och tillföra kunskap och erfarenhet om 
genomförandeprojektets deltagare, utvecklingen på arbetsmarknaden samt kunskap om branscher genom sitt 
omfattande kontaktnät i det lokala näringslivet. 
 
Försäkringskassan: Försäkringskassan har till uppgift att uppmärksamma behov av rehabilitering och ansvarar för 
samordning av rehabiliteringsinsatser i samarbete med den enskilde individen. Försäkringskassan har kundkontakt 
med många ur våra målgrupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Myndigheten har i likhet med 
Arbetsförmedlingen uppmärksammat många kunder med stora svårigheter som kommer direkt från gymnasiet eller 
gymnasiesärskolan. 
 
Försäkringskassans roll i förstudien är viktig utifrån myndighetens samordningsansvar för individens arbetsinriktade 
rehabilitering. Försäkringskassans uppdrag är att förbereda, motivera och upprätta en individuell tidsplan utifrån den 
enskildes förutsättningar. 
Förstudien ska medverka till att öka möjligheten till egenförsörjning utifrån individuella förutsättningar. Projektet 
syftar till att tillvarata arbetsförmåga hos samtliga deltagare, såväl med som utan funktionshinder, och därmed 
underlätta återgång till arbete eller studier. 
 
Skellefteå kommun – Handikappomsorgen: För individen och projektet en viktig samverkanspart och aktör då ett 
antal av förstudiens tilltänkta projektdeltagare är i behov av Handikappomsorgens service och stödinsatser.   
För att kunna säkerställa deltagares behov är deras medverkan och engagemang viktigt. 
Personalen vid Handikappomsorgens dagliga verksamhet är även enormt viktiga i den här förstudien för att kunna 
möjliggöra en kompetensutveckling inför ett kommande genomförandeprojekt. Dagens brister innebär att 
Handikappomsorgens dagliga verksamhet är i behov av att applicera läsplattor som ett nytt pedagogiskt hjälpmedel 
gentemot brukare. 
 
Skellefteå kommun – Gymnasiesärskolan: Den aktör som kommit längst vad gäller användning av läsplatta inom 
den egna organisationen för elever som har behov av särskilt stöd. Deras erfarenheter och sakkunskaper av läsplatta 
som IT-pedagogiskt hjälpmedel kommer vara till stor nytta för oss under förstudien. Gymnasiesärskolan besitter 
särskilda kompetens som vi behöver beakta vad gäller ev. projektdeltagare inom ramarna för LSS som befinner sig 
på gränsen mellan daglig verksamhet och den reguljära arbetsmarknaden. 
 
Skellefteå kommun -Arbetsmarknadsenheten. Enheten för arbetsmarknad är kommunstyrelsens verktyg i 
arbetslöshetsbekämpningen och en del av kommunens samlade arbetsmarknadsinsatser. Insatserna riktar sig främst 
till individer som av olika skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Unga med försörjningsstöd och 
funktionsnedsättningar utgör prioriterade grupper. Verksamheten ska främja jämställdhet, mångfald och lika 
behandling. 
 
Västerbottens läns landsting: Hälsoperspektivet står i fokus för landstingets medverkan i förstudiearbetet. Kontakten 
som landstinget har med tilltänkta projektdeltagare kan omfatta medicinsk behandling, samtalsbehandling eller 
annan överenskommen behandling.  
 
Urkraft: Urkraft Service AB (kallat Urkraft) är en verksamhetsgren under Föreningen Urkraft. Urkraft har under 20 
års tid arbetat med att skapa förutsättningar för människor att inträda, återinträda på arbetsmarknaden. Urkraft har 
stor erfarenhet av att arbeta nationellt och transnationellt på alla nivåer. Urkrafts kompetens inom arbetsinriktad 
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rehabilitering och goda kontakter med arbetsgivare kommer att bli en stor tillgång i förstudien. 
 
Medlefors Folkhögskola: Medlefors bedriver folkhögskolekurser (korta och långa), konferensanläggning, 
uppdragsutbildningar och projekt inom området arbetsinriktad rehabilitering.  Medlefors har genomfört ett 10-tal 
projekt med stöd från Europeiska Socialfonden sedan 1996, varav de flesta riktas mot grupper som olika skäl har 
svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Medlefors kommer precis som Urkraft att bidra med mångårig erfarenhet, 
stor kompetens och ett stort kontaktnätverk i denna förstudie. 
 
Solviks Folkhögskola: Som aktör kan Solvik, med sin specialiserade neuropsykiatriska profil, bidra med värdefull 
sakkunskap och kompetens om behovet av pedagogiska hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning vid 
arbete eller studier.
Jämställdhetsintegrering
Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är , samt hur projektet ska arbeta 
jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. 
Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet.
Jämställdhetsperspektivet ska prägla alla delar i projektets genomförande. Vi syftar då inte enbart på beaktandet av andelen 
kvinnor och män, utan också kvalitativa aspekter av jämställdhet ska vägas in i genomförandets alla delar, såsom kön, etnicitet, 
funktionsnedsättning, maktstrukturer mm. 
 
Det är viktigt att vi redan i förstudien reflekterar över de förutsättningar och uppfattningar som finns när det gäller kvinnor och 
mäns möjligheter till att delta i ett kommande genomförande av projektet. Under förprojekteringen kommer relevant 
könsuppdelad statistik för de tilltänkta projektdeltagarna att samlas in, men även mer underlag kommer inhämtas för att göra en 
mer djupgående analys. Under förstudien kommer mer kunskap om målgruppen för projektet att tas fram.
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. 
Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna 
kunskap ska integreras i projektgenomförandet.
I förstudien kommer en god grund för det fortsatta arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning att läggas.  
Vi kommer att belysa vad som krävs för att uppnå fysisk, kommunikativ och informativ tillgänglighet under ett genomförande 
men även förutsättningar att uppnå tillgänglig verksamhet kommer att analyseras.  
 
Brukarorganisationer kommer att kontaktas under förprojekteringen för att om möjligt säkerställa att planeringen runt 
tillgänglighet inför ett kommande projekt är väl genomtänkt. 
 
En inventering utifrån kända behov av IT-pedagogiska hjälpmedel hos den tilltänkta målgruppen för genomförandet ska 
färdigställas under förprojekteringen för att ytterligare förbättra förutsättningarna att möta tillgänglighetsbehoven i projektet. 
 
En förutsättning för att förprojekteringens arbete och resultat ska vara framgångsrikt är att nödvändiga hjälpmedel och 
anpassade miljöer finns att tillgå för att möjliggöra målgruppens delaktighet i förstudiens arbete.  
 
I projektet utgår vi från att alla människor har förmåga och möjlighet att bidra till samhällets konstruktiva utveckling. Vårt 
uppdrag är att ge individen de verktyg han eller hon behöver för att själv kunna inse att hans/hennes kunskaper och färdigheter 
är önskvärda och behövs. Genom att minska det upplevda och verkliga utanförskapet  minskar även risken för att ohälsa kopplat 
till utanförskapsproblematik uppstår eller förvärras hos projektdeltagarna. 
 
Om de positiva effekterna uppnås innebär det också att risken för att projektdeltagarna i framtiden utsätts för direkt eller indirekt 
diskriminering kan antas minska.

Målformulering, projektets mål
Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. 
Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna.
Övergripande mål (mål på lång sikt)

Kartlägga och identifiera tydliga användningsområden, strukturerade metoder och innovativa arbetssätt för 
användning av läsplattor i offentlig, privat och ideell arbetsinriktad rehabilitering och habilitering.  
Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt)

Att kartlägga och dokumentera användningsområden inom offentlig, privat och ideell verksamhet i Skellefteå där 
läsplattan blir ett aktivt redskap för att stärka och underlätta vardag och arbetsliv för personer som står utanför 
arbetsmarknaden. 



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
11

05
05

 V
er

 3
.0

3
Sid 7 (17)

Ej diarieförd

 
Att utveckla och dokumentera innovativa arbetssätt och metoder inom arbetsinriktad rehabilitering och habilitering 
med hjälp av läsplatta som pedagogiskt hjälpmedel för att i samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor i 
Skellefteå hitta nya lösningar för personer som står utanför arbetsmarknaden.  
 
Att med förstudien som underlag skapa förutsättningar för att söka medel för ett genomförandeprojekt kommande 
programperiod samt stärka förutsättningarna för ett aktivt ägarskap för kommande projekt. 
 

Delmål (projekt på kort sikt)

Att dokumentera och analysera hur den tilltänkta målgruppens upplevda behov och önskemål påverkar och styr vilka 
aktiviteter som ska finnas med vid genomförandet av ett kommande projekt under den nya programperioden 
2014-2020.  
 
Att genom deltagarmedverkan identifiera de områden där läsplattor fyller en lärande och praktisk funktion för 
brukare/kunder/deltagare. 
 
Att dokumentera och analysera personalens behov av kompetensutveckling/utbildning i användandet av läsplattor. 
 
Att kartlägga behovet av appar genom bl.a. samarbete/dialog med Umeå universitet och Hjälpmedelsinstitutet. 
 
Att få till stånd ett samarbete med företag/arbetsgivare som har specialiserad kompetens om läsplattor. 
 
Att dokumentera och analysera om det är möjligt att engagera brukarorganisationer i ett kommande projekt under 
den nya programperioden. 
 
 
Mervärde
Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker 
idag

Mervärdet i detta projekt är framförallt möjligheten att modernisera det pedagogiska IT-utbudet. Tillgång till 
läsplatta som pedagogiskt hjälpmedel är för samhället ett viktigt steg mot målet att erbjuda bättre villkor för grupper 
som idag står utanför arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att läsplattan kan förbättra målgruppernas ställning och 
förutsättningar vid arbete eller studier. 
 
Vi ser ett mervärde i att läsplattan på sikt kan ge den enskilde individen en möjlighet att växa som människa. Den 
enskilde kommer få chansen att förverkliga sin inneboende potential och känna sig mer delaktig i samhället.  
Dessutom är det en stor ekonomisk vinst för samhället. Färre personer skulle bli beroende av försörjningsstöd eller 
andra bidrag och övergå till att bli självförsörjande. 
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Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos 
samverkanspartner och/eller deltagare.

Uppföljning, utvärdering och lärande
Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. 
Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet.

För att säkerställa att insamlad kunskap bevaras och kan användas för fortsatt planeringsarbete kommer kraven på 
dokumentation att vara omfattande i förstudien. Förstudiens arbetsgrupp ska aktivt förbereda, genomföra och följa 
upp arbetet under hela förprojekteringen. 
 
Under arbetet med omvärldanalysen ger kommunikationen i arbetsgruppen möjlighet till ett breddat perspektiv och 
chans till att fler infallsvinklar belyses. Arbetsgruppen skall löpande dokumentera förstudiens fortskridande, vilket 
kommer att underlätta skrivandet och berika innehållet i förprojekteringens slutrapport. Slutrapporten kommer att 
skrivas i enlighet med ESF-rådets rekommendationer i den mall som finns för ändamålet.

Riskanalys och riskhantering
Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa 
risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering.
Potentiella risker Riskhantering

Svårigheter att avgränsa sig till vissa områden i 
förstudien som ska undersökas inför ett kommande 
genomförandeprojekt. Det finns risk att man satsar på 
många olika åtgärder så att helheten blir lidande.

Att redan i början av förstudien genomföra en 
prioriteringsordning när det gäller vilka områden som är 
av störst vikt för att förstudien ska kunna gå att 
genomföra framgångsrikt samt att nå gemensamma mål. 
Löpande bevakning samt återkommande översyn ska 
finnas med som stående punkt på arbetsgruppens 
dagordning.

Kommunikation mellan samverkande parter fungerar I ett tidigt skede arbeta fram en bra och tydlig 
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Potentiella risker Riskhantering
dåligt. kommunikationsplan för att säkerställa att information 

sprids på ett tillfredsställande sätt. Genomföra en 
behovsanalys i samråd med respektive organisation där 
det framgår olika parters behov av information.

Deltagande organisationer avbryter medverkandet under 
förstudien eller inför en framtida genomförandeprojekt.

Genom att hålla de deltagande organisationerna 
informerade, samt med en god förankring i projektets 
arbetsgrupp så stärks engagemang för deltagandet.

Brukarorganisationerna upplever sig inte få sina behov 
tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt i förstudien.

En löpande kommunikation med brukarorganisationerna 
under hela förstudieprocessen. Låta dem få en aktiv roll i 
utformningen och planeringen inför ett kommande 
genomförandeprojekt.

Brukarorganisationerna upplever sig inte få sina behov 
tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt i förstudien.

En löpande kommunikation med brukarorganisationerna 
under hela förstudieprocessen. Låta dem få en aktiv roll i 
utformningen och planeringen inför ett kommande 
genomförandeprojekt.

Externa tjänster
 Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av.

Inslag av gemensam kompetensutveckling och fortbildning av berörda personalgrupper under projekttiden, främst i 
användningen av läsplattor, kan innebära behov av externa tjänster om motsvarande resurser och kompetens inte 
finns tillgänglig hos någon av samverkansparterna.  

Tid- och aktivitetsplan
Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. 
Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser.
Aktivitet Startdatum Slutdatum

Arbetsgruppen ska kartlägga och analysera hur vi kan förankra läsplatta som 
pedagogiskt hjälpmedel hos personal i de olika organisationerna. Den ska undersöka 
hur kompetensutvecklingen kan genomföras.  
 
Metod: Dokumentstudier, Dokumentation och Analysarbete, Intervjuer, 
Arbetsplatsbesök.  

2014-01-02 2014-12-31

Arbetsgruppen ska kartlägga och analysera hur vi kan engagera regionala arbetsgivare 
och företag i förstudien. Arbetsgruppen behöver sondera terrängen på den lokala IT-
marknaden och undersöka förutsättningarna för ett närmare samarbete vid ett 
kommande genomförandeprojekt.  
 
Metod: Dokumentstudier, Dokumentation, Analysarbete, Intervjuer, Arbetsplatsbesök. 

2014-01-02 2014-12-31

Arbetsgruppen ska kartlägga och analysera behov och önskemål hos de tilltänkta 
målgrupperna, vilket ska ligga till grund för hur aktiviteter planeras vid ett kommande 
genomförandeprojekt.  
 
Metoder: Intervjuer, Dokumentation och Analysarbete. 

2014-01-02 2014-12-31

Arbetsgruppen ska kartlägga och analysera om det finns lösningar som är tillräckligt 
intressanta och nyskapande för att bedriva ett kommande genomförandeprojekt för 
målgrupperna.  
 
Metod: Dokumentstudier, Dokumentation och analysarbete.

2014-01-02 2014-12-31

Arbetsgruppen ska kartlägga och analysera de tekniska aspekter som har betydelse för 
ett kommande genomförandeprojekt, dels för den egna personalen, men även för 
målgrupperna. Med tekniska aspekter avses bland annat vilka appar/funktioner som är 

2014-01-02 2014-12-31
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Aktivitet Startdatum Slutdatum
relevanta att tillämpa framledes vid utbildningsinsatser, kurser eller dylikt som syftar 
till att uppnå kompetensutveckling hos personal och kunskap målgrupperna.  
 
Metod: Intervjuer, Arbetsplatsbesök på Skellefteås IT-företag, Dokumentstudier, 
Dokumentation och analysarbete, Prövning av teknisk utrustning och installationer. 

Programkriterier
Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer?

Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet?

Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan?

Projektet främjar samverkan främst genom den löpande dialog och diskussion som förs i förstudiens arbetsgrupp. 
Genom den organisation för samverkan som finns uppbyggd i Skellefteå (se nedan) med bl.a. 
samordningsförbundets styrelse, lokal samverkansgrupp, gemensamma grupper för ledning och styrning 
(styrgruppskluster) av samtliga projekt i Skellefteå, projektledarträffar, m.m., kommer även en bredare dialog och 
spridning av projektets kunskaper och erfarenheter att ske. 
 
Kommunikationen syftar till lärdom, förståelse för parternas respektive roll och uppdrag under förstudien och vad 
man förväntas bidra med under förprojekteringen.  
 
I Skellefteå finns en omfattande lokal samverkan, både i form av reguljär samverkan mellan myndigheter samt olika 
projekt där både myndigheter och andra aktörer samarbetar för att åstadkomma en framgångsrik rehabilitering för de 
grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Detta gör att vi har goda förutsättningar för att tillsammans fortsätta 
att utveckla samverkan både i förstudien och ett kommande genomförandeprojekt. 
 
Lokala samverkansgruppen i Skellefteå är ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan inom Skellefteå 
kommuns geografiska område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och landstinget när det 
gäller förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena hälsa, arbete och försörjning. 
 
Lokala samverkansgruppen arbetar utifrån ett gemensamt synsätt på samverkan. Samverkan är både ett arbetssätt 
och förhållningssätt med betydelse för attityder och prioriteringar. Genom samverkan kan gemensam kunskap, 
gemensamma prioriteringar och gemensamma åtgärder utvecklas. Lokal samverkan syftar till att bättre kunna hjälpa 
människor som har behov av insatser från många samhällssektorer.  
 
Genom samverkan kan enskilda människors behov och rättigheter inom områdena hälsa, arbete och försörjning 
tillgodoses i större utsträckning samtidigt som individernas förutsättningar för att ta och utöva ansvar för sig själva 
förbättras. 
 
Arbetsgruppens pågående arbete under förstudien kommer att återkopplas till Lokala Samverkansgruppen genom 
muntlig information på möten, rapporter eller e-postkorrespondens. 
 
Förutom Lokala Samverkansgruppen finns även andra befintliga arenor, såsom styrgruppsklustren bestående av 
representanter från Samordningsförbundets medlemmar, projektägare och projektledare i pågående ESF-projekt 
samt kontinuerliga projektledarträffar. 
  
För att uppnå effektiv samverkan och kommunikation ska förstudiens resultat löpande även återkopplas till 
styrgruppen och projektledarna. Genom vår kontinuerliga kontakt med dessa kanaler skapar vi förutsättningar för att 
förstudien från start till mål genomgår en transparent process och får en god lokal förankring i Skellefteå.
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Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete?

Förstudien är inriktad på att skapa innovativa lösningar genom att kombinera för oss intressanta och i forskning 
erkända metoder för att bredda dagens utbud av IT-pedagogiska hjälpmedel för personer som har svårt att etablera 
sig på den reguljära arbetsmarknaden. 
 
Genom aktiv dialog mellan medverkande aktörer i arbetsgruppen och brukarorganisationerna kan vi ta tillvara de 
behov och önskemål som vi behöver tillgodose i ett kommande projekt. Likaså ska vårt noggranna analysarbete och 
omvärldsanalys i förstudien ligga till grund för att vi ska lyckas åstadkomma strategisk påverkan hos respektive part. 
 
Den slutrapport vi skriver i enlighet med ESF-rådets rekommendationer i den mall som finns för ändamålet blir den 
framtida utgångspunkten inför ett kommande projekt i den nya programperioden. Slutrapporten skapar 
förutsättningar för att vi ska kunna använda de lärdomar och erfarenheter som framkommer under förprojekteringen. 
 
Därmed kan planeringen och innehållet av ett genomförandeprojektet utföras effektivt.

Transnationalitet,  Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program
Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet.

Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som 
helhet.

Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller 
programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt.

Projektorganisation
Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras.

Vi har för avsikt att tillsätta en arbetsgrupp under förstudien bestående av representanter från involverade aktörer (en 
person vardera från Samordningsförbundet Skellefteå, Skellefteå kommuns Gymnasiekontor, Socialkontorets 
Handikappavdelning,   Urkraft, Medlefors folkhögskola, Solviks folkhögskola samt deltagande föreningar/
organisationer. Samordningsförbundets medlemmar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västerbottens läns 
landsting liksom Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet, vilka samtliga är representerade i Lokala 
samverkansgruppen, erbjuds platser i arbetsgruppen via adjungering vilket ger möjlighet att följa och delta i arbetet 
efter behov och förutsättningar. 
 
Samordningsförbundet åtar sig ansvaret att sammankalla arbetsgruppen till möten och att dokumentera det pågående 
arbetet.  
Syftet med denna arbetsgrupp är att etablera ett forum där gemensam kunskap, gemensamma prioriteringar och 
gemensamma åtgärder av förstudien genomförs, följs upp och utvärderas. Projektet kommer även att redovisas i 
lokala samverkansgruppen och de styrgruppskluster som har bildats i Skellefteå. 
Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. 

Både Skellefteå kommun, Urkraft, Medlefors, Solvik samt samt samordningsförbundets medlemmar, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och landstinget, har stor erfarenhet av att äga och eller leda/samordna EU-
projekt och är därför väl rustade för de åtaganden som följer med att driva EU-finansierade projekt, inte minst när 
det gäller korrekt handhavande av EU-medel samt rapportering. 
Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. 

Samordningsförbundet och samtliga medverkande aktörer omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Projektet kommer att tillämpa regelverket i enlighet med gällande lagstiftning.
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Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls.

Sammanfattning av projektet.

I denna förstudie vill vi undersöka, analysera och dokumentera om vi kan utveckla innovativa arbetssätt och metoder 
inom arbetsinriktad rehabilitering och habilitering med hjälp av läsplatta som pedagogiskt hjälpmedel för att i 
samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor i Skellefteå hitta nya lösningar som underlättar för personer som 
står utanför arbetsmarknaden att bli självförsörjande. 

Sammanfattning av projektet på engelska.

In the preliminary study, we want to investigate, analyse and write down if we in the public, private and nonprofit 
sector can help our target groups to be self-sufficient by using of E-book reader as a pedagogic instrument.  
Bilagor 
Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan.

Innovativ verksamhet: Förstudien är inriktad på att skapa innovativa lösningar genom att kombinera för oss 
intressanta och i forskning erkända metoder för att utveckla läsplatta som ett pedagogiskt hjälpmedel inom området 
arbetsinriktad rehabilitering. 
 
I denna förstudie bryter vi ny mark och vill testa metoder som inte har prövats i Skellefteå tidigare, varken hos 
personal i de olika organisationerna eller hos våra målgrupper. 
 
För oss är det viktigt att den tilltänkta målgruppernas behov och önskemål tillgodoses då vi anser att det är en 
grundläggande förutsättning för ett lyckat projekt att involvera och lyssna till de personer som vet mest om vad de 
själva upplever och vill.  
Vi tror att det bästa sättet att få deltagare att känna motivation och förstå nyttan är att involvera dem tidigt i 
processen och sedan låta dem vara delaktiga under hela genomförandet.  
 
I förstudien kommer vi att intervjua personer ur den tilltänkta målgruppen och på så sätt få en överblick av de behov 
de själva lägger fram. Vi ska dock inte nöja oss med att enbart låta målgruppen få komma med åsikter utan vill även 
att de förslag som framkommer ska ingå i genomförandeprojektets aktiviteter. 
 
Vi kan inte med säkerhet säga om de metoder vi har för avsikt att lära oss mer om under förstudien är mer effektiva 
än de metoder vi redan har idag för den aktuella målgruppen.  
 
Vi vet dock att det finns andra sammanhang där metoderna enskilt gett mycket bra resultat, inte minst inom 
särskolan, varför vi ser ett stort intresse i att ha möjlighet att djupare analysera dessa nyskapande metoder utifrån 
målgruppens förutsättningar.  
 
Lärande miljöer: Förstudien kommer skapa möjligheter för oss att få en helt ny kunskap inom ett mycket viktigt 
område.  
 
Via vår kartläggning och analys förvärvar vi viktig kunskap om våra målgruppers behov av läsplatta vid arbete eller 
studier inför ett kommande genomförandeprojekt.  
 
De lärdomar som arbetsgruppen och brukarorganisationerna får under förstudien ska ligga till grund för hur vi 
framledes applicerar läsplattan till det befintliga IT-utbudet av pedagogiska hjälpmedel, såväl hos personal som hos 
våra målgrupper. 
 
Samordningsförbundet och dess medlemmar kommer tillvarata erfarenheter från förstudien som leder till en samlad 
bild av nya stödinsatser för personer med behov av samordnad rehabilitering. 
 
Dessa lärdomar ska vi lyfta fram och dokumentera under vårt förstudiearbete. 
 
Lärandet kan  sägas vara både på organisatorisk nivå i form av ny kompetensutveckling hos personal, som får 



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
11

05
05

 V
er

 3
.0

3
Sid 13 (17)

Ej diarieförd

förståelse för hur organisationer kan utvecklas för att bli bättre på att tillgodose målgruppernas efterfrågan, samt 
skapa viktig kunskap hos målgrupperna själva. 
 
Ett angeläget delområde är även hur Skellefteå kommuns Handikappomsorg kan utveckla nytt lärande kring hur 
kommunen kan fullgöra sitt ansvar för LSS-lagstiftningen. 

Aktörer
Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet.

Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen:

Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir:
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Kostnadsbudget
2014

År År År År År
Total

Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Material

Summa 0 kr 0 kr

Projektadministration  - ekonomi och rapportering  

Löner

Externa tjänster

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Uppföljning och utvärdering

Löner

Externa tjänster

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Information / marknadsföring

Löner

Externa tjänster

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr



E
S

F 
A

ns
ök

an
 o

m
 s

tö
d 

20
11

05
05

 V
er

 3
.0

3
Sid 15 (17)

Ej diarieförd

Spridning av resultat för strategisk påverkan

Löner

Externa tjänster

Resor

Materiel

Summa 0 kr 0 kr

Transnationella aktiviteter

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Resor

Materiel

Andel transnationalitet 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF)

Löner

Externa tjänster

Lokaler

Investeringar 

Övriga kostnader

Andel ERUF 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Indirekta utgifter

Indirekta utgifter 0 kr 0 kr

Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt  (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr
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Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2)

Från Arbetsförmedlingen

Från Försäkringskassan

Från kommuner

Från Landstingskommun

Från annan offentlig aktör

Summa 0 kr 0 kr

Intäkter

Summa 0 kr 0 kr

Kostnadsbudget Totalt 0 kr 0 kr
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Finansieringsbudget
2014

År År År År År

Total

ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering)            

Summa 0 kr 0 kr

Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr

Offentligt bidrag i annat än pengar
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr

Summa 0 kr 0 kr

Offentliga kontanta medel tillförda projektet 
Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr

Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr

Från kommuner 0 kr 0 kr

Från Landstingskommun 0 kr 0 kr

Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr

Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr

Andel 0,00% 0,00%

Summa 0 kr 0 kr

Andel off. medfinansiering 0% 0%

Finansieringsbudget Totalt 0 kr 0 kr
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   Skellefteå 2013-03-25 

Till 

Samordningsförbundet i Skellefteå. 

 

Ansökan om medfinansiering för vårt ESF-projekt. 

 

ABF och Sensus har sökt och beviljats ESF-projektpengar för ett antal mindre delprojekt under 

samlingsnamnet ”Mötesplats 2020”, som man på nätet hittar på följande adress 

http://www.temafattigdom.se/  Vi är ett av 11 delprojekt från Malmö i söder till Skellefteå i norr. 

Vår del för 2012 och 2013 är på ca 911 000kr som vi ska bidra med som medfinansiering. I den 

medfinansiering som vi fått från kommunen och från AF så är den på totalt 768 000 under dessa två 

år.  Det innebär att vi saknar 143 000kr för projektperioden. 

 

När jag besökte er innan projektet satte igång var tidsnöden stor och samtidigt var det lite oklart hur 

mycket medfinansiering som vi behövde ytterligare. Eftersom Röda Korset samtidigt ville söka 

pengar från er och jag visste att deras medfinansiering var betydligt osäkrare än vår så minns jag att 

jag sa att jag skulle återkomma senare.  Nu blev det inget projekt för Röda Korset i kommunen så ni 

behövde inte bidra med några pengar där.  Därför är min förhoppning att det är möjligt för er att 

täcka det underskott vi har på medfinansiering på 143 000kr för den beslutade projektperioden 2012 

och 2013. 

 

I detta sammanhang vill jag också ”flagga för” att ABF/Sensus gör en tilläggsansökan för 2014, 

som en fortsättning på projektet.  De signaler som vi fått är att vi kan få 6 eller 12 månader till, 

alltså i bästa fall projektpengar även för hela 2014.  Det skulle innebära att vi kan behöva ytterligare 

ca 70 000kr för 2014 om allt går bra. 

 

I vår projektansökan skrev vi så här: 

 

1. Många av de besökare som kommer till oss tillhör gruppen med tungt missbruks-

problematik och därmed också relativt tung kriminell bakgrund, många är också med i det 

s.k. LARO- programmet.   Följaktligen är de också långt borta från den ordinarie 

arbetsmarknaden. Det vi vill utveckla är ett mera systematiskt arbete för att stärka våra 

besökares självkänsla och träna deras färdigheter både vad gäller deras möjligheter att 

söka arbete som att klara av vardagslivet på ett bättre sätt då det gäller t.ex. ekonomi, 

motion, matlagning m.m., dvs. utgöra visst mentorskap. 

 

2. Problem och orsaker:  Att motivera människor med missbruksproblem är ofta en lång 

process.  En del är nöjda med att få sin ”förtidspension”, andra har aldrig haft något 

avlönat arbete och har svårt att klara av även enkla rutiner som att komma i tid till ett jobb. 

Dessa och andra faktorer bidrar till att många inte ser sig själva som anställningsbara.  

Vad detta betyder för självkänsla och egenkontroll över livet är inte svårt att förstå. Ofta 

har bidragsberoende och den stränga kontroll som det innebär att vara med i LARO-

programmet lett till en resignation inför de egna möjligheterna att ta kontroll över sitt eget 

liv. 

http://www.temafattigdom.se/


 

3. Lösning: Att i små steg stärka självkänslan hos gruppen genom att erbjuda sysselsättning. 

Den största sysselsättningspotentialen finna i vår Second Handbutik och vårt cafe i Sävenäs, 

men även i lokalen i centrum finns det möjligheter till sysselsättning.  För att stärka 

självkänslan behöver man också träna upp färdigheter då det gäller matlagning, hur man 

har koll på sin ekonomi och hur man sköter sin motion.  Kurser i t.ex. matlagning, 

privatekonomi, bokcirklar är verksamheter som med fördel kan ske i samverkan med Sensus.  

För en del av våra besökare är ett regelbundet deltagande i en studiecirkel ett stort steg att 

ta. Vi tror också att det finns en stor outnyttjad potential då det gäller enklare sysselsättning 

hos våra medlemmar, vilka är nästan samtliga församlingar i kommunen. 

 

4. Mervärde:  Vår roll som frivilligorganisation gör att vi ofta får en mera avspänd relation 

till målgruppen, vi har ju varken medicin eller pengar att dela ut.  Att vi ofta får uppträda 

som deras ”advokater” då det gäller kontakterna med olika myndigheter gör att vi har stort 

förtroende hos många.  Att vi är en liten och flexibel organisation där medarbetarna är 

vana vid att utföra olika typer av arbeten gör att vi enkelt kan anpassa vår verksamhet efter 

olika behov.  Att vi dessutom har nästan alla församlingar, kyrkliga såväl som frikyrkliga 

bakom oss gör att vi har ett stort kontaktnät som kan hjälpa till att slussa människor vidare. 

 

5. Mål:  Vi vill ha ökade ekonomiska och personella resurser för att rätt kunna förvalta det 

stora förtroendekapital som vi upplever att vi har.  Vi vill att så många som möjligt av våra 

besökare ska få ta del av den kvalitetshöjning som vi vill genomföra.  Det kan handla om 

olika aktiviteter, en kan vara att stötta och uppmuntra bildandet av en brukarförening för de 

som är med i LARO.  En annan aktivitet kan vara att våga prova på att arbeta i vår Second 

Hand butik eller på någon av församlingarnas kyrkogårdar.  En tredje aktivitet handlar om 

mat, motion och ekonomisk hushållning.  I allt vi gör är det övergripande målet att alla ska 

känna sig sedda och respekterade som medmänniskor, vilket på sikt kan leda till både 

starkare självkänsla hos den enskilda individen och bättre självförtroende. 

 

6. Målgrupp: Det flesta av våra besökare är 25 år eller äldre. Ca 1/3 är kvinnor och 2/3 män.  

Vi har över 1000 besök per månad och det är ca 75 personer som vi har regelbunden 

kontakt med och en minst lika stor grupp som besöker oss någon enstaka gång i månaden.  

De allra flesta har ett långvarigt missbruk bakom sig, oftast blandmissbruk. 

 

Av våra besökare är ca 20 % personer utan dokumenterat missbruk. Denna grupp bidrar till 

att skapa en mjukare och trivsammare atmosfär i våra lokaler.  Det är allt ifrån 

pensionerade busschaufförer som rycker in och kör skolskjutsar på morgnarna och sedan 

kommer och fikar hos oss, till ”kyrktanter” från någon församling. 

 

När jag ser vad vi skrev i vår ansökan och hur verkligheten har blivit så kan följande saker noteras.  
1. De besöksundersökningar som vi gjort (se bilaga) visar att vi något underskattat hur många vi har 

kontakt med, men också att andelen ickemissbrukare är något högre än vi uppskattade.  Däremot 

är det tydligt att gruppen som kommer till oss ofta har ett mycket tungt missbruk bakom sig och 

somliga är fortfarande aktiva.  Att ca 10% av missbruksgruppen saknade egen bostad och ca 20% 

fick ingen vård vid undersökningstillfället, visar att det är en svår grupp att motivera till 

sysselsättning av olika slag. 



 

Skellefteå Stadsmission, Nygatan 11, 931 33 Skellefteå.  Orgnr. 894700-8432. Bankgiro 5569-9649. 
Tel 0910-169 69.  E-post hans.marklund@skellefteastadsmission.se 

2. Vi har inte lyckats mer än i några undantagsfall att placera våra besökare hos våra huvudmän.  

Däremot har fler fått arbetsträning inom vår egen verksamhet.  Det är också roligt att se att några 

gått vidare till olika former av anställning.  Vi har också haft några personer som arbetat av sin 

samhällstjänst hos oss. 

3. Det som fungerat bäst då det gäller sysselsättning är olika typer av hobby- och fritidsaktiviteter.  

Varje dag har vi t.ex.  1-2 timmar med stickning och virkning där t.o.m. några killar att provat på.  

Att spela innebandy och bowla har också varit relativt enkelt att ordna, liksom specialkvällar för 

våra kvinnliga besökare. 

4. Att vi fick vara med i detta projekt innebar en markant förstärkning av personalstyrkan. Det har 

bl.a. lett till att vi kunnat erbjuda våra besökare massage och zonterapi. Vi har också kunnat 

lönebidragsanställa en alkohol och drogterapeut.  Det har lett till att vi kunnat ta hand om våra 

besökare på ett ännu bättre sätt än tidigare då det gäller att stötta och motivera våra besökare i 

deras kamp mot alkohol och droger.  I vår ansökan skrev vi: Att i små steg stärka självkänslan 

hos gruppen genom att erbjuda sysselsättning. Även om vi hade för stora förhoppningar då det 

gällde att få våra besökare till olika typer av sysselsättning så tycker vi att den personalförstärkning 

som projektet lett till gjort att vi i ”små steg stärkt självkänslan” hos många av våra besökare. 

I sammanhanget bör också nämnas att vårt projekt är ett av två delprojekt som kommer att vara 

föremål för en extern utvärdering av två forskare från Linköpings universitet. Detta gör att ni 

åtminstone i efterhand kan få en god bild om era satsade pengar kommit till god användning. 

 

Jag bifogar besöksundersökningen från november 2012, liksom verksamhetsberättelsen och det 

förenklade bokslutet för 2012. 

 

 

Hälsningar 

 

Hans Marklund 

Föreståndare 

Tel 0910-200098, 200099, 070-363 28 22 

S. Järnvägsgatan 35 931 32 Skellefteå 

Plusgiro 58 80 56-2 bankgiro 5569-9649 

hans.marklund@skellefteastadsmission.se  
 

www.skellefteastadsmission.se 
 

                              

 
Vi driver ett utvecklingsprojekt som medfinansieras av EU. 

mailto:hans.marklund@skellefteastadsmission.se
http://www.skellefteastadsmission.se/
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Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år 
 

Projektnamn: 
Tillväxtfaktor Skellefteå 
 

Rapporten har skrivits av:  
Projektledare Anna-Klara Granstrand 
 

Projektägare:  
Skellefteå Kommun, Arbetsmarknadsenheten 
 

Projekttid: 
Mobiliseringsfas 2012.02.15 - 2012.10.01 
Genomförandefas 2012.10.01 - 2014.06.30 
  
 
 

Samverkansparter: 
 
Skellefteå kommun, Kommunledningskontontoret 
(Arbetsmarknadsenheten), Socialkontoret (Enhet 
försörjningsstöd), Gymnasiekontoret (Vuxenutbildningen) 
Samordningsförbundet 
Arbetsförmedlingen 
Migrationsverket 
Luleå Tekniska universitet (LTU) 
Västerbottens Läns Landsting (VLL) 
 
 
 
 
 
 

Rapporten avser perioden: 
 
Till och med 15 januari 2013 

1. Sammanfattning  

Tillväxtfaktor Skellefteå är ett projekt, delfinansierat av Europeiska socialfonden (ESF), som 
bedrivs vid Skellefteå kommuns arbetsmarknadsenhet.  

Projektet tillhör inget styrgruppskluster utan har en separat styrgrupp som leds av Skellefteå 
Kommuns personalchef Kicki Krane. Styrgruppen i övrigt består av Leif Löfroth chef för 
kommunens arbetsmarknadsenhet, Christina Fahlgren Löwheim, verksamhetsansvarig för 
vuxenutbildningen, Åsa Wallin, enhetschef på Arbetsförmedlingen, Gunnar Landsell rektors 
rådgivare vid LTU, Mona Burman Läkarrekryterare vid VLL samt Sara Johansson chef för 
Migrationsverket i Skellefteå.  

Projektledare och projektmedarbetare är anställda vid Skellefteå kommuns 
arbetsmarknadsenhet.  

Tillväxtfaktor Skellefteå är initierat utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och utgår från att 
projektets två målgrupper besitter outnyttjad potential för Skellefteås framtida 
arbetskraftsförsörjning.  
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Målgrupp 1 består av unga människor mellan 16 och 29 år som uppbär försörjningsstöd. 
Målgrupp 2 består av nyligen invandrade Skellefteåbor med akademisk bakgrund, oavsett ålder.    

Arbetet med deltagarna i målgrupp 1 utgår från individernas egna förutsättningar och önskemål 
och planeras gemensamt av deltagaren och dennes arbetsmarknadskonsulent. Det långsiktiga 
målet för verksamheten är deltagarens framtida arbetsmarknadsetablering men vägen dit utgår 
från deltagarens situation och egna drivkraft. Verksamheten innehåller både individuella 
aktiviteter såsom praktikplatser och/eller studier men erbjuder också gemenskap och 
sammanhang genom gruppaktiviteter och olika interna utbildningsmoduler.  Mycket fokus läggs 
på mötet och relationen mellan arbetsmarknadskonsulenten och deltagaren samt på att stödja 
deltagaren i att finna sin egen motivation och att denne styr sina egna processer. Arbetet inom 
projektet med målgrupp 1 är en vidareutveckling av en redan befintlig verksamhet inom det 
kommunala aktivitetsprogrammet (KAM).  

Aktivitetsprogrammet har sedan tidigare uppvisat goda resultat. Projektet innebär en 
systematisering och metodutveckling av den befintliga verksamheten och huruvida detta kommer 
att bidra till att ytterligare stärka aktivitetsprogrammets resultat återstår att se.  

Arbetet gentemot projektets målgrupp 2 är, till skillnad från det riktat till målgrupp 1, helt 
nyskapande och utan givna ramar. Projektet söker finna vägar för att underlätta nyanlända 
akademikers inträde och etablering på den lokala arbetsmarknaden. Arbetet är än så länge inte 
operativt utan alltjämt i en metodutvecklande fas inom vilken olika idéer och samverkansformer 
utreds.   

2. Deltagarna  

Tillväxtfaktor Skellefteå har två skilda målgrupper.  

Målgrupp 1 består av människor mellan 16-29 som uppbär försörjningsstöd och därmed är 
inskrivna i det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM). Om inga särskilda skäl föreligger så 
remitteras deltagarna i samband med ansökan om försörjningsstöd direkt från Socialkontorets 
enhet för försörjningsstöd till aktivitetsprogrammet på Arbetsmarknadsenheten. Projektets 
deltagare inom målgrupp 1 sammanfaller således med deltagare i KAM. Gruppens storlek varierar 
över året med ett medeltal på strax under 70 inskrivna och en maxnivå på drygt 90 inskrivna. 

Målgrupp 2 består av människor med akademisk bakgrund som är nyligen invandrade till Sverige 
och nyanlända i Skellefteå. Antalet individer som finns inom denna grupp är varierande både över 
tid och beroende på hur man räknar (tex skrivna i Skellefteå eller tillfälligt boende i Skellefteå). 
Uppskattningsvis rör det sig om 20-40 individer.  
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3. Arbetssätt/processer  

Målgrupp 1: Deltagarna i målgrupp 1 tillhandahålls en arbetsmarknadskonsulent med vilken de 
lägger upp en långsiktig plan med arbetsmarknadsetablering som slutsmål. Deltagaren och 
arbetsmarknadskonsulenten träffas sedan varje vecka för att följa upp planen. Planerna är 
individuella och utgår från varje enskild individs situation, behov och önskemål. Planerna 
innehåller både aktiviteter som deltagaren genomför på egen hand såsom praktik och studier, 
kortare yrkesutbildningar jobbsökaraktiviteter och friskvård men också arrangerade 
gruppaktiviteter med andra deltagare i projektet/KAM med syfte att skapa sammanhang och 
gemenskap bland deltagarna.    

Målgrupp 2: Arbetet med målgrupp 2 är i första hand metodutvecklande och än så länge inte 
operativt. Målgruppens deltagande eller eventuella behov avspeglas heller inte i 
projektbudgeten. Syftet med det metodutvecklande arbetet är tillvarata potentialen i denna 
grupp, både ur ett kompetensförsörjningsperspektiv och ur ett befolkningsutvecklingsperspektiv, 
genom att finna snabbare vägar in på den lokala arbetsmarknaden. 

 

4. Samverkan 

Projektet har en aktiv och engagerad styrgrupp inom vilken alla bidragit tillfredsställande till 
projektets utveckling och styrning. Vikten av den existerande styrgruppens fortsatta engagemang 
i projektet har inneburit att projektägaren valt att inte ansluta sig till något styrgruppskluster. 

 

 

5. Jämställdhet/Tillgänglighet/Mångfald  

Deltagarna i målgrupp 1 är som befolkningen i stort av olika etnisk bakgrund och 
religionstillhörighet, kan ha varierande grad av psykiska eller fysiska funktionshinder, är både 
tjejer och killar med individuella sexuella preferenser. De enda de med säkerhet har gemensamt 
är att de är mellan 16-29 år och har beviljats försörjningsstöd.   

Arbetet med målgrupp 1 utgår från varje deltagares individuella situation, behov och önskemål. 
Verksamheten följer ingen mall som förväntas passa alla utan är ständigt föränderlig och 
anpassas efter individens förutsättningar. Verksamheten eftersträvar ett likvärdigt utfall för 
deltagarna oavsett kön, religion, ursprung, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.  Detta är 
något som, i den utsträckning det låter sig göras, kommer att följas upp under projekttiden och 
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summeras i samband med projektets avslut. Kön och ursprung är dock de enda av 
diskrimineringsgrunderna som kontinuerligt följs upp i samband med uppföljning och avslut.  

  

6. Ekonomi  

Tillväxtfaktor Skellefteå är ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF), 
programområde 2.  Projektbudgeten baseras således på deltagare och deras närvaro i projektets 
verksamhet. Detta upplägg har, i ett antal projekt, visat sig sårbart. Så också i Tillväxtfaktor 
Skellefteå. 

Projektet har goda förutsättningar att nå det deltagarnumerär som budgeten baseras på. Men 
ESF efterfrågar därutöver en 100%-ig deltagarnärvaro i organiserad projektverksamhet för att 
möjliggöra en budget i balans.  

Projektets verksamhet bygger på enskilda lösningar utifrån individuella förutsättningar för en 
målgrupp som delvis har långt kvar till en strukturerad vardag.  Även om projektet strävar efter 
att höja den generella närvaron i projektaktiviteterna så anses en 100 %-ig närvaro i organiserad 
projektverksamhet i de flesta fall varken realistisk eller eftersträvansvärd.  

Diskrepansen mellan finansiärens och projektets syn på eftersträvansvärt deltagande innebär 
reella budgetutmaningar som förväntas vara bestående under hela projekttiden.  

 

7. Resultat/bedömning av måluppfyllelse 

Projektet är inne i sin fjärde månad i genomförandefasen. Det är ännu för tidigt att uttala sig om 
en framtida måluppfyllelse som ligger över ett år fram i tiden. Projektet fortskrider dock 
tillfredställande, projektorganisationen har stabiliserats och arbetet utvecklas kontinuerligt vilket 
måste anses ligga i fas med projektbeskrivningen. 

 

8. Implementering  

Verksamheten gentemot målgrupp 1 löper parallellt med, och som en förstärkning till, en befintlig 
verksamhet på arbetsmarknadsenheten, det kommunala aktivitetsprogrammet (KAM). 
Utvecklingsarbetet inom projektet prövas, antas och/eller förkastas löpande av den generella 
verksamheten under projektets gång. Det som under projekttiden visar sig framgångsrikt 
förväntas bli bestående inslag i den generella verksamheten. 
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Arbetet gentemot målgrupp 2 är nyskapande. Modellen som projektet förväntas utmynna i bör, 
förutsatt att inblandade samverkansparter är aktörer med generell och bestående verksamhet, 
vara långsiktigt hållbar med utrymme för fortsatt utveckling.  

 

9. Frågor och uppdrag till styrgruppen 

Tillväxtfaktor Skellefteå har en separat styrgrupp. 

 

10. Övriga frågor 
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  2013-08-21 

Erik Lundgren/Stellan Berglund  

    Kommunstyrelsen 

    Skellefteå kommun 

 

OBS!  UTKAST! 

Skellefteå - Psykiska Hälsans Huvudstad 2014. 

Ansökan till Sociala Investeringsfonden. 

• Psykiska Hälsans Huvudstad 2014: Beskrivning av investeringens innehåll 

Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting har enats om ett 
samverkansprojekt med målet att utse Skellefteå till Psykiska hälsans huvudstad 2014. 
Kommunstyrelsen och landstingets Nämnd för folkhälsa och primärvård har ställt sig 
bakom den gemensamma insatsen.  

Psykiska Hälsans Huvudstad är en viktig åtgärd för att främja psykisk hälsa och 
förebygga psykisk ohälsa. Genom insatsen kan även mål inom folkhälsoområdet 
liksom inom sociala- och hälso- och sjukvårdsområdet uppnås. Projektet skapar goda 
förutsättningar för att utveckla det framgångsrika samarbete som finns idag inom 
folkhälso- och psykiatriområdet. 

Psykiska Hälsans Huvudstad introduceras under Psykeveckan i november 2013. Ett 
stort antal aktiviteter och insatser kommer senare att genomföras under 2014. 

Det övergripande syftet med projektet är att främja psykisk hälsa och att förebygga 
psykisk ohälsa.   

Målen med projektet är att skapa ökad kunskap hos kommunens invånare om hur 
den psykiska hälsan kan stärkas och hur den psykiska ohälsan kan förebyggas, att 
skapa ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa, att 
Skellefteborna vågar prata om psykisk ohälsa samt att stärka Skellefteås 
varumärke – ”En kommun där hälsan och särskilt den psykiska hälsan är viktig”. 
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Den psykiska hälsan är en angelägen fråga att satsa på i Skellefteå. Bland annat utgör 
psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag. Det finns även behov av 
att visa de många goda exempel på stödjande miljöer och framgångsrika verksamheter 
som finns lokalt.  

För att öka kommunmedborgarnas kunskaper om psykisk hälsa och ohälsa samt vilka 
stödinsatser som samhället erbjuder och hur man kan ta del av dem krävs ett samlat 
projekt över längre tid. Projektet kommer även att förbättra våra möjligheter att möta 
kommande utmaningar. 

Förutom Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting medverkar även 
lokaltidningen Norra Västerbotten (Norran) i Psykiska Hälsans Huvudstad. Norran 
kommer att bl.a. att spela en viktig roll när det gäller informationsspridning i projektet.   

Kommunen, landstinget och Norran har i samråd kommit överens om syftet med 
projektet, syfte och målsättning, målgrupper, organisation, 
informations/marknadsföringsinsatser, aktiviteter, utvärdering/uppföljning, tidplan 
samt finansering och budgetfrågor. 

Landstinget (Nämnden för folkhälsa och primärvård) och kommunen 
(kommunstyrelsen) är projektägare. De leder och organiserar för effekter, tillsätter 
styrgrupp samt har det övergripande ansvaret för lärande och strategisk påverkan 
respektive jämställdhet, mångfald och tillgänglighet. 

En gemensam styrgrupp för Psykiska Hälsans Huvudstad har bildats i syfte att svara 
för den övergripande planeringen, utforma en övergripande struktur samt definiera 
ekonomiska förutsättningar och aktiviteter.   

Styrgruppen består av följande representanter:  

Landstinget; Lena Petterson, verksamhetschef Psykiatriska kliniken. 

Kommunen; Per Bergman, chef  Solkraft. 

Norran; Anna Magnusson, HR-chef. 

Samordningsförbundet; Stellan Berglund, förbundschef.   

Styrgruppens uppdrag är att styra projektet utifrån dess idé och syfte, säkerställa att 
projektets resultat överensstämmer med beställarnas/projektägarnas målsättning, ta 
strategiska beslut, skapa en lärande miljö, analysera utvärderingsresultat, sprida och 
påverka strategiskt samt integrera jämställdhet, mångfald och tillgänglighet i projektet. 

Kommunen och landstinget har anställt en projektledare vardera på halvtid, Lena 
Stenvall (psykiatrin) och Åsa Forsell (kommunen). Projektledarna ska leda och 
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organisera det operativa arbetet, ansvara för att förbereda och genomföra aktiviteter 
samt återkoppla kontinuerligt till projektägare, styrgrupp och utvärderare. 

Ekonomi 

Ansökan om medel från Skellefteå kommuns Sociala Investeringsfond lämnas av 
styrgruppen. Under projekttiden kan även andra finansieringsalternativ bli aktuella. 

Planerade aktiviteter och insatser i Psykiska Hälsans Huvudstad 

Projektledarna ansvarar för aktiviteterna genomförs.                                                                                                          

• Preliminära teman under projekttiden är Psykisk ohälsa i samhället, Våld, Djur, natur 
& fysisk aktivitet, Barn och unga samt ”Önsketema”. Kvällsföreläsningar för 
allmänheten planeras äga rum på Campus under 2014 inom ovanstående 
temaområden. 

• Artikelserier i Norran och informationsspridning i olika medier, bl.a. sociala medier. 

• Informationsmaterial som delas ut på skolor, hos myndigheter, föreningar, m.fl. 

• Seminarier och konferenser i Skellefteå 

• Hälsofrämjande arbetsplatser – goda exempel, öppet hus, artikelserier. 

• Utbildning för personalgrupper hos kommun och landsting.  

• Beskrivning av metod för investeringen och referenser till evidensbaserad 
praktik 

Föreläsningar 

En för kampanjen genomgående metod är de föreläsningar för allmänheten som 
planeras genomföras på Campus under 2014. Syftet med föreläsningarna är skapa ett 
levande forum kring psykisk hälsa som ska präglas av mångfald, öppenhet och 
tolerans. 

Via Norran genomförs informationsspridning inför och efter dessa föreläsningar. 
Därmed skapas goda förutsättningar för att locka allmänheten till Campus. Detta 
innebär att fler kommunmedborgare förvärvar ny kunskap. Förhoppningsvis bidrar det 
även till att fler personer med psykisk ohälsa vågar söka stöd och att öppenheten ökar.  

Föreläsningarna ska utföras av såväl framträdande experter på området som talare med 
självupplevda erfarenheter i olika ämnen.  
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Möjligheterna till samarbete med kommunens kulturverksamhet i syfte att komplettera 
föreläsningar och/eller andra aktiviteter med inslag under kulturhuvudstadsåret inom 
området ”Berättartraditionen” (Story telling) kommer även att undersökas.   

Vi vet i dagsläget inte vilka föreläsare som går att rekrytera för Psykiska Hälsans 
Huvudstad. Följande namn har preliminärt föreslagits av projektledarna: 

Psykisk ohälsa i samhället: Nisse Simonsson 

Våld: Carolin Engvall, Åsa Nilsonne, Magdalena Graaf, Patrik Sjöberg 

Barn & Unga: Paolo Roberto, Morgan Alling  

Djur, natur, fysisk aktivitet: Jill Taube, Karin Lega 

Integrationsaspekten kommer att ingå i samtliga teman. Tänkbara föreläsare som kan 
belysa denna aspekt är Edna Eriksson, David Batra och Zinat Pirzadeh. 

Följeforskning                                                                                                                                          

Styrgruppen förordar att en extern utvärdering av projektet genomförs. Styrgruppen 
kommer därför att genomföra en upphandling vilken ger externa aktörer möjlighet att 
inkomma med offerter.  

Att tillvarata ny kunskap och tillförlitlig forskning kring psykisk hälsa är en viktig 
förutsättning för att Psykiska Hälsans Huvudstad ska bli ett framgångsrikt koncept. 

Projektet har varit i kontakt med Kurt Boman, professor i internmedicin, för att 
undersöka möjligheten till forskarsamarbete via Umeå Universitet för kampanjen.  

Boman nämnde att ST-läkare inom psykiatri ska göra ett projektarbete under sin ST-
tjänstgöring och lämnade namnförslag på två duktiga handledare, Hejla Pikhala och 
Karl-Anton Forsberg. Boman uteslöt inte att det skulle gå att värva någon student från 
psykiatrin som åtar sig Psykiska hälsans huvudstad som sitt projektarbete. Han såg 
även kampanjen som ett potentiellt projektarbete för studenter som gör sin ST-
tjänstgöring inom allmänmedicin. 

Kurt Boman är villig att komma till möte i styrgruppen för att diskutera frågan, om så 
önskas. Projektledarna ska undersöka förutsättningarna för samverkan med 
forskningsrepresentanter som har potential att tillföra värdefull nytta för kampanjen. 

Konferenser & seminarier 

Ett antal konferenser och seminarier med fokus på främjande av psykisk hälsa och  
förebyggande av psykisk ohälsa planeras att genomföras som metod under Psykiska 
Hälsans Huvudstad 2014. 
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Syftet med detta är att skapa förutsättningar för lokala mötesplatser i syfte att förbättra 
samarbetet mellan samhällsaktörer som på olika sätt jobbar för att förbättra 
människors psykiska hälsa. Här bör förutom offentlig och privat sektor även 
brukarorganisationer bjudas in. 

För att tillföra ett nationellt och regionalt perspektiv kan projektet nyttja föreläsare från 
t.ex. Socialstyrelsen (SoS) och/eller Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Samordningsförbundet Skellefteå är en annan tänkbar arrangör för lokala seminarier 
och konferenser i Skellefteå. Samordningsförbundet är fristående juridisk person som 
bildats av Försäkringskassan, Västerbottens landsting, Arbetsförmedlingen samt 
Skellefteå kommun. Samordningsförbundets uppdrag är att stödja samverkan mellan 
myndigheterna inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Förebyggande insatser 

Förebyggande av psykisk ohälsa är ett centralt syfte med projektet. Projektledarna 
föreslår utbildning/information för personal inom strategiskt viktiga yrkesområden 
med koppling till evidensbaserad praktik.  

För organisationer som skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt mer specifikt Barn 
och Ungdomspsykiatri, Klara Öppenvård, E-fyran, Familjegården, m.fl. är denna form 
av kompetensutveckling extra viktig på grund av att verksamheterna riktas mot barn 
och ungdomar som har eller riskerar drabbas av psykisk ohälsa.  

Projektledarna föreslår även en översyn av beredskaps och handlingsplaner ute på 
arbetsplatser och skolor i Skellefteå. Det behövs en närmare kartläggning som 
möjliggör en helhetssyn av hur det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa fungerar.  

En exempel på utbildning som kan erbjudas till arbetsplatser och personalgrupper är  
”Första hjälpen-utbildning” – ett utbildningsprogram med fokus på olika psykiska 
ohälsotillstånd, bemötande och akut omhändertagande.                                                            

• Vilka verksamheter i kommunen är delaktiga i investeringen? 

* Socialkontoret  

* Skol- och kulturkontoret 

* Gymnasiekontoret 

* Fritidskontoret 

* Kommunledningskontoret 
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• Målgrupp för investeringen 

Psykiska Hälsans Huvudstads målgrupp är alla kommunmedborgare i Skellefteå. 
Exempel på mer specifika målgrupper är barn/unga, kommunmedborgare i 
yrkesverksam ålder och äldre, olika personalgrupper hos kommun och landsting, 
företag, föreningar/organisationer. 

• Hur ska målgruppen identifieras? 

Mer specifika och prioriterade målgrupper identifieras genom kontakt och dialog med 
olika aktörer i projektet; kommuninvånare, brukare, myndigheter, personalgrupper, 
projektägare, styrgrupp, projektledare, referensgrupp, etc.  

Kommunen och landstinget har för avsikt att använda sig av de risk och 
bedömningsinstrument som är allmänt vedertaget för personal inom vård och omsorg 
för att snabbt kunna identifiera riskgrupper som har eller riskerar drabbas av psykisk 
ohälsa. 

 

• Tidperiod för investeringen 

Psykiska Hälsans Huvudstad startar i samband med Psykeveckan i november 2013, ett 
årligt återkommande program i Västerbotten som arrangeras av Socialpsykiatriskt 
kunskapscentrum.  

Förhoppningen är att folkhälsoministern Maria Larsson kan bjudas in för att inviga 
Psykiska hälsans huvudstad. Kampanjen pågår under hela 2014. 2015 tar Norrköping 
över stafettpinnen och projektet. 

• Kostnad för projektet (kr) 

Projektledarna Lena Stenvall och Åsa Forsell har gjort en ekonomisk uppskattning av 
kostnaderna för Psykiska Hälsans Huvudstad. 

• Konferenser/seminarier (arvoden, hotell, resor, presenter, lokalhyror) 750 000  

• Information/Marknadsföring (material, broschyrer,                  160 000 

profilkläder, logga, ”kokbok”, m.m.)                   

•  Utrustning/administration ( dator, telefon, m.m.)                       20 000 
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• Extern utvärdering, forskning                                                     250 000 

• Teater (lönekostnader, scenkläder, dekor, etc.)                          135 000 

• Dokumentation av året inför överlämnande till Norrköping       25 000 

   (resor, boende, fotobok, etc.) 

• Utbildning, resor, informationsutbyte, m.m. för projektledning, m.fl. 100 000 
  

     Summa 1 440 000 

• Vilka olika effekter kommer investeringen att ge för de personer som ingår i 
målgruppen?  

Projektet bidrar till att skapa ökad kunskap hos kommuninvånare om hur den psykiska 
hälsan ska stärkas och psykisk ohälsa förebyggas. 

Kampanjen skapar ökad kännedom om den hjälp som finns att få vid psykisk ohälsa 
och att Skellefteborna vågar prata om psykisk ohälsa. Investeringen förväntas skapa 
förutsättningar för en större öppenhet och social acceptans angående tabubelagda 
ämnen kopplade till psykisk ohälsa.  

Genom att synliggöra till exempel depression, ångest, smärta, sorg, självmord, 
missbruk mm. och dess orsaker reduceras risken för stigma samtidigt som fler 
personer i projektets målgrupper (barn och ungdomar, kommunmedborgare i 
yrkesverksam ålder och äldre, m.fl.) med psykisk ohälsa vågar söka stöd från 
samhället.  

Investeringen förväntas i det längre perspektivet leda till att den psykiska hälsan stärks 
hos kommuninvånare i Skellefteå.  

Förväntad effekt av det förebyggande arbetet mot psykisk ohälsa är minskning av 
självmord, att våld eller hot om våld minskar och att färre personer, inte minst barn 
och ungdomar, hamnar i alkohol- eller drogmissbruk eller andra självskadebeteenden. 

• När förväntas de olika effekterna inträffa? 

Projektet skapar förhoppningsvis en stabil plattform inför fortsatt lokalt 
samhällsengagemang när det gäller det hälsofrämjande arbetet i Skellefteå. 

Kommuninvånarna får utökade kunskap om hur den psykiska hälsan kan stärkas och 
psykisk ohälsa förebyggas vid genomförandet av de olika aktiviteter som beskrivits 
ovan. 
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• Hur ska effekterna mätas? 

Styrgruppen föreslår att en extern utvärdering genomförs och kombineras med 
forskningsinsatser, projekt- och uppsatsarbeten, m.m. Utvärderingen ska bedrivas i 
form av följeforskning med kontinuerlig återkoppling till styrgrupp, projektledning, 
m.fl. Utvärderaren ska tillföra underlag för lärande och påverkan, studera och värdera 
måluppfyllelse och effekthemtagning samt sprida kunskap och bidra till allmän debatt. 

• På vilket sätt bidrar investeringen till att kommunens totala kostnader under en 
viss period minskar?                                                                                                      

Projektet bidrar till effektivare användning av olika personalresurser i kommun och 
landsting samt förbättrad hälsa för barn- och ungdomar och vuxna. 

Kostnaderna för socialt stöd, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård kan antas 
minska i takt med att den psykiska hälsan förbättras hos utsatta grupper som idag står 
utanför arbetsmarknaden, till exempel nyanlända invandrare, arbetslösa ungdomar och 
personer med funktionsnedsättning.  

Projektets positiva effekter för kommuninvånarnas hälsa väntas leda till färre 
sjukskrivningar och minskat bidragsberoende. Preventiva insatser inom området 
psykisk ohälsa kan också antas få brottsligheten att minska. 

• Verksamheter där kostnadsminskning sker på grund av investeringen. 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) begår drygt 800 män, 18 
per 100 000 invånare och drygt 300 kvinnor, 7 per 100 000 invånare, självmord varje 
år (medelvärden för 2009-2011) i Sverige. 

I en rapport från myndigheten (dåvarande Statens Räddningsverk) publicerad 2004 
(NCO 2004:7 Suicid och samhällsekonomiska kostnader) skattades kostnaderna per 
självmord respektive självmordsförsök till cirka 18,5 respektive cirka 3 miljoner 
kronor och samhällets direkta och indirekta kostnader beräknas uppgå till 5,5 miljarder 
kronor.   

Även om rapporten har några år på nacken ger den en viss fingervisning om hur 
mycket pengar samhället kan bespara genom hälsofrämjande insatser och 
suicidprevention.  

Mot denna bakgrund skulle kampanjen alltså kunna leda till omfattande besparingar 
som minskar samhällskostnaderna rejält.  

Låt oss säga att Psykiska Hälsans Huvudstad skulle lyckas förhindra 5 självmord och 
10 självmordsförsök. Detta skulle innebära att samhället sparar över hundra miljoner 
kronor (92,5 miljoner på självmord och 15 miljoner på självmordsförsök).  
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Den externa utvärderaren kommer få i uppdrag att göra en samhällsekonomisk 
utvärdering som bland annat visar på skillnaderna i resursförbrukning hos berörda 
parter före och efter kampanjen. 

• Antagande av hur mycket kommunens totala kostnader minskar. 

Det är svårt att på förhand beräkna i vilken utsträckning projektet kan minska såväl 
kommunens som landstingets kostnader. Som redovisas av exemplen i föregående 
stycke är de samhällsekonomiska effekterna stora när positiva förändringar sker inom 
strategiska områden.  

Det är också en positiv effekt om kostnadsutvecklingen inom dessa områden kan 
dämpas eller upphöra.  

• Den tidsperiod som det är rimligt att räkna på när det gäller minskade 
kostnader. 

Det är viktigt att poängtera att projektet kräver långsiktighet. Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser måste löpa under lång tid för att uppnå tydliga effekter.  

Stärkande av psykisk hälsa och förebyggandet av psykisk ohälsa hos kommuninvånare 
handlar om strävan att uppnå strukturella förändringar och förändringar i beteenden. 
Bådadera tar tid.  

Det kommer ta lång tid innan samtliga effekter av de vidtagna insatserna kan mätas 
ekonomiskt och det tillkommer hela tiden nya aktörer, arenor och målgrupper inom 
området psykisk ohälsa.  

Helhetsbilden av projektets effekter lär därför dröja flera år efter kampanjens slut. 

 

Styrgruppen för Psykiska Hälsans Huvudstad 

Skellefteå ……………… 

 

……………………………….. ………………………………. 

 

……………………………… ……………………………….. 



Ansökan om medel från 
Samordningsförbundet Skellefteå 

Ankomstdatum (fylls i av förbundet) 

 

Postadress Samordningsförbundet Skellefteå, Trädgårdsgatan 6, 931 85 Skellefteå. Besöksadress Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 
Telefon 0910-73 46 24 Mobiltelefon 070-589 06 53 E-post  stellan.berglund@skelleftea.se 

Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp 
samverkan mellan minst två av Samordningsförbundets huvudmän. Ifylld ansökan skickas i två kopior, 
den ena via e-post till stellan.berglund@skelleftea.se , den andra, som ska vara underskriven, via reguljär 
post till samordningsförbundet (för adress se sidfot). En komplett ansökan ska innehålla 
projekt/verksamhetsbeskrivning enligt bifogad blankett samt budget- och finansieringsplan. Ta gärna 
kontakt med Stellan Berglund på samordningsförbundet för ytterligare information om vilka uppgifter som 
ska vara med i er ansökan. 
 
Uppgifter om sökande organisation (stödmottagare) 
Organisationens namn 
Arbetsförmedlingen 

Enhet/arbetsställe 
Skellefteå  

Firmatecknare/Chef 
Anna Viklund 

Organisationsnummer 
212100-2114 

Utdelningsadress 
Box 386 

Postnummer Postadress 
93124 Skellefteå 

Kontaktperson 
Anna Viklund 

Kontaktpersonens telefonnummer 
010-4870944 

Kontaktpersonens e-post adress 
anna.viklund@arbetsformedlingen.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
 

Plusgiro 
      

Bankgiro 
5051-1815 

 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
Skellefteå kommun 

Enhet/arbetsställe 
Arbetsmarknadsenheten 

Firmatecknare/chef 
Leif Löfroth 
Kontaktperson hos samverkanspartner 
Leif Löfroth 

Kontaktpersonens telefonnummer 
0910-735000 

Kontaktpersonens e-post adress 
leif.lofroth@skelleftea.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

 
Uppgifter om samverkanspartner  
Organisationens namn 
Skellefteå kommun 

Enhet/arbetsställe 
Gymnasiekontoret 

Firmatecknare/chef 
Jan Midlert 
Kontaktperson hos samverkanspartner 
Jan Midlert 

Kontaktpersonens telefonnummer 
0910-735000 

Kontaktpersonens e-post adress 
jan.midlert@skelleftea.se 

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

 
Uppgifter om samverkanspartner 
Organisationens namn 
      

Enhet/arbetsställe 
      

Firmatecknare/chef 
      
Kontaktperson hos samverkanspartner 
      

Kontaktpersonens telefonnummer 
      

Kontaktpersonens e-post adress 
      

Kontaktpersonens mobiltelefonnummer 
      

mailto:stellan.berglund@skelleftea.se


Projekt Praktikingången 
 
 
Bakgrund/problemformulering 
Skellefteå kommuns vision för 2030 handlar bl. a. om att Skellefteås befolkning ska öka till 
80 000 invånare. För att klara detta behöver alla dra åt samma håll. Vi står inför en stor utmaning 
i och med den generationsväxling där många kommer lämna arbetslivet, samtidigt som alltför 
många ungdomar mellan 16-29 år är arbetslösa, saknar rätt utbildning och känner sig osäkra på 
vad de ska satsa på för yrkesinriktning och där arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens. 
 
Att säkerställa rätt kompetens inför generationsväxlingen är en stor utmaning. Vi behöver skapa 
forum där vi kan mötas och samarbeta – näringsliv, kommun och arbetsförmedling. 
Arbetsgivarna ska kunna söka och finna framtida arbetskraft och arbetslösa ska kunna söka och 
få arbete. För att klara detta behövs kompetenshöjande insatser som vägledning, praktik och 
utbildning vilka har en central betydelse i det livslånga lärandet. 
 
Arbetsgivarna vet vilka formella och informella kompetenser som de efterfrågar och är de som 
bäst kan inspirera till efterfrågade yrken. Om fler unga inspireras att göra yrkesval utifrån de 
möjligheter som faktiskt finns på arbetsmarknaden minskar risken att hamna eller bli kvar i 
arbetslöshet. 
 
Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommun har en god kännedom om målgruppen ”unga vuxna” 
och har en stor och gedigen verktygslåda som både arbetssökande och arbetsgivare kan använda 
sig av inom områden som kompetensförsörjning, kompetensutveckling och rekrytering. 
Vi behöver utöka vår kunskap om de arbetssätt och behov som näringslivet har och vad företagen 
tycker vi borde utveckla för att de ska känna att arbetsförmedlingen och kommunen är en viktig, 
trovärdig och självklar samarbetspartner. För att klara detta måste fler företag vara villiga att vara 
med och ta ansvar för den framtida kompetensförsörjningen. 
 
 
Syfte 
Den långsiktiga visionen är att Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun, företag och 
organisationer har ett nära och förtroendefullt samarbete som gynnar företagande och en hållbar 
samhällsutveckling.  
 
Våra ungdomar är en del av den framtid vi skapar och en del av ett framtida arbetsliv. Dessa 
unga människor är en resurs och ingen ska stå utanför arbetsmarknaden. Vi vill införa en 
nollvision vad gäller arbetslöshet bland unga människor.  
 
Projektet syftar till att öka antalet praktikplatser och göra det enkelt för arbetsgivare att anmäla 
möjlighet att ta emot praktikanter. 
 
Projektet ska 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. Arbetsförmedling 
och kommun har gemensam åtkomst till dessa platser och tillsätter dem utifrån de behov som 
finns. Arbetsgivare får en väg in och de praktikplatser de erbjuder kan användas till deltagare 
inom samverkansparternas olika verksamhetsområden. 
 
 
 



 
Mål 
Projektets mål är: 

- att få fram fler, kvalitativa platser för vägledning, praktik och utbildning  
- hitta vägar för att nå ut till fler arbetsgivare 
- förbättra information till arbetsgivare om vilka olika typer av platser som det finns behov 

av (praktik, arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning och rehabiliteringsplatser) 
- skapa ett gemensamt system där samverkande parter enkelt kan se vilka platser som finns 

att tillgå 
- skapa en gemensam mall för intyg som fylls i efter avslutad praktik/APU till alla 

deltagare 
 
Som ett första steg vill vi hitta minst 100 nya arbetsgivare/arbetsplatser inom privat och offentlig 
verksamhet att samarbeta med. Om varje arbetsgivare erbjuder en eller flera personer praktik 
eller arbetsplatsförlagd utbildning under några månader skulle detta innebära många tillfällen för 
de unga att prova på/lära sig ett yrke.  
 
Vi vill utveckla ett gemensamt, webbaserat praktikverktyg för anmälda praktikplatser. 
Arbetsgivare ska via webben enkelt kunna anmäla vilka platser de kan erbjuda. Verktyget ska 
underlätta matchningen till praktik/arbetsplatsförlagd utbildning och kunna användas av 
kommunen och arbetsförmedlingen.  
 
Alla deltagare som slutfört praktik/arbetsplatsförlagd utbildning hos arbetsgivare som erbjudit 
platsen inom ramen för projektet har fått ett standardiserat intyg som de kan använda i sitt CV. 
 
 
Målgrupp 
De som kan ta del av praktikplatser som anmäls är arbetssökande vid arbetsförmedlingen, unga 
vuxna knutna till kommunens arbetsmarknadsverksamhet och elever i gymnasieskolans 
verksamhet/vuxenutbildning som har behov av yrkespraktik, vägledande praktik, 
arbetsplatsförlagd utbildning/lärlingsutbildning eller arbetsträning/rehabilitering - företrädesvis 
unga vuxna 16-29 år.  
 
Projektet kommer inte att skriva in eller redovisa deltagare, däremot kommer antalet anmälda 
platser att redovisas. 
 
 
Avgränsningar och mervärde 
Arbetsförmedling och skolor är kontinuerligt i kontakt med arbetsgivare kring anskaffning av 
praktik- och utbildningsplatser för arbetssökande och elever. Arbetet med arbetsgivarkontakter 
kommer att fortsätta som vanligt men utökad information och marknadsföring kring projektet 
tillkommer vid dessa kontakter. Tillsättning och uppföljning av praktikplatserna görs med 
ordinarie resurser hos arbetsförmedling och kommun. 
 
Projektmedel skulle göra det möjligt att använda mer okonventionella sätt att inledningsvis nå ut 
till fler arbetsgivare. Projektet vill skapa aktiviteter/event där arbetsförmedlingen, kommunen, 
företag och organisationer gemensamt kan samverka för att få fler arbetsgivare att medverka till 
att säkra den framtida kompetensförsörjningen. 
 



Arbetsgivare som vill anmäla en plats för praktik, vägledning eller utbildning ska kunna göra 
detta via webben på ett enkelt formulär. Samråd med facklig organisation och sedvanlig kontroll 
innan placering görs enligt normala rutiner. 
 
Alla praktik- och utbildningsplatser som anmäls kommer i och med projektet att börja hanteras i 
ett gemensamt registerverktyg. Tanken är att kunna använda och, till viss del, modifiera ett 
program som kommunen redan har tillgång till. Tillgängliga praktik- och utbildningsplatser ska 
synas och kan användas av både kommun och arbetsförmedling – platser som 
arbetsförmedlingens medarbetare medverkat till att ta få fram kan användas av kommunen och 
vice versa.  
 
Praktik inför en planerad anställning kommer även fortsättningsvis att hanteras separat av 
arbetsförmedlingen. 
 
 
Genomförande och samverkan 
 
Arbetsförmedlingen står som projektägare och utser projektledare. Styrgrupp består av 
representanter för arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och gymnasiekontoret samt 
representanter för arbetsgivare/organisationer. Styrgruppsrepresentanter för kommun och 
arbetsförmedling ska ha eget beslutsmandat gällande projektet och dess inriktning.  
 
Kommunen och Arbetsförmedlingen bidrar med befintliga personalresurser för att driva och 
utveckla projektet – varje part kommer att ha utsedda kontaktpersoner för projektet men samtliga 
medarbetare som jobbar med arbetssökande och elever i behov av praktik- och utbildningsplatser 
kommer att beröras. De kompetenser som främst berörs är arbetsförmedlare, 
arbetsmarknadskonsulenter samt studie- och yrkesvägledare. För administration och hantering av 
programsystemet för det webbaserade praktikverktyget ska det prövas i lokal samverkan att 
använda den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens tillfälliga anställningar ex. 
ungdomstrainees. Dessa ungdomar ska då ha kompetens inom data och webbutveckling.  
 
De praktik- och utbildningsplatser som anmäls genomgår sedvanliga kontroller innan tillsättande, 
dvs. yttrande från fackliga parter och arbetsgivarkontroll.  
 
Längden på de olika praktikplatserna kan variera utifrån deltagares behov och vad arbetsgivare 
kan erbjuda, ex. vägledande praktik 1-3 månader, arbetsplatsförlagd utbildning 1-6 mån, platser 
för arbetsträning och rehabilitering 1-6 mån. 
 
För att ge möjligheter till kvalitetshöjning i praktik ska handledarutbildning erbjudas arbetsgivare 
som tar emot praktikanter. Arbetsmarknadsenheten och gymnasieverksamheterna vid Skellefteå 
kommun har olika modeller för handledarutbildningar som kan användas i detta syfte. Formerna 
och behoven kan variera beroende på praktikform. 
 
För ett framgångsrikt genomförande av projektet är det en förutsättning att få med arbetsgivare, 
företagarorganisationer och fackliga parter. Olika event och samlingar ska genomföras dit de 
bjuds in för att få information och ombeds medverka för att få fram fler platser. Kontakter har 
tagits med ett par stora, etablerade idrottsföreningar inom kommunen för att de ska hjälpa till att 
sprida budskapet om att ta tillvara den resurs som våra ungdomar utgör. 
 



Trycksaker och marknadsföringsmaterial ska tas fram för att användas vid event och vid 
uppsökande arbetsgivarkontakter. 
 
Kostnader för lokaler, datorer, programvara, telefoni och transporter bekostas av ordinarie 
verksamheter.  Anställning av två personer under projekttiden för att administrera 
programsystemet ryms troligen inom arbetsmarknadsenhetens budget, vilken anställningsform 
som kan bli aktuell ska behandlas i lokal samverkan. Projektledare samt övriga personella 
resurser hos Arbetsförmedlingen och Skellefteå kommun bekostas av respektive organisation. Då 
så många olika kompetenser och personer inom de tre verksamheterna berörs är det inte görligt 
att redovisa lönekostnader per individ, istället söker vi medel till kostnader för samordning och 
projektutveckling med 150 000 kr till vardera arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsenheten och 
gymnasiekontoret. Till marknadsföringsinsatser som ex. event, informationsmöten, trycksaker 
mm beräknas kostnaden uppgå till 150 000 kr. 
 
 
Projekttid 
Projekt period: 131001 -140930.  
 
Uppföljning/utvärdering  
Uppföljning och utvärdering av projektaktiviteter görs kontinuerligt av styrgrupp. 
Avrapportering av projektledare. 
 
Implementering 
Vid projektets slut är målsättningen att webbverktyget för att hantera praktikplatser för 
vägledning, yrkespraktik och utbildning implementerats hos kommun och arbetsförmedling. 
Webbverktyget förvaltas av arbetsmarknadsenheten som har nuvarande rättigheter till 
programvaran.  
 
Upparbetade kontakter med företag och organisationer som ställer sig positiva till att medverka 
för att säkra den framtida kompetensförsörjningen fortsätter inom ramen för det ordinarie arbetet. 
Event och aktiviteter som visar sig framgångsrika kan efter projekttidens slut planeras och 
genomföras i samarbete mellan Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen. 
 
 
  



Kostnader och finansiering 
 
Resurser  År 2013 År 2014 År 2015 S:a 2013–2015 
Samordning/utveckling: 
KLK arbetsmarknadsenheten 150 000 
Gymnasiekontoret 150 000 
Arbetsförmedlingen 150 000 

112 500 337 500 0 450 000 

Lokal 0 0 0  
Övriga kostnader (inkl. ev. startkostnader) 
Marknadsföring, event, trycksaker 

37 500 112 500  150 000 

Ev. utvärderingskostnader 0 0 0  
Summa kostnader 150 000  450 000 0 600 000 
Intäkter (exkl. bidrag från samordn.förb) 0  0 0  
Summa nettokostnader (kostnad - intäkt)    600 000 
 
 
 
Underskrifter 
Firmatecknare/Chef Landstinget 
 

Firmatecknare/Chef Försäkringskassan 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

Firmatecknare/Chef Skellefteå kommun 
 

Firmatecknare/Chef Arbetsförmedlingen 
 
 

Namnförtydligande 
      

Namnförtydligande 
      

Ansökan skall vara undertecknad av firmatecknare/Chef från de samverkande myndigheterna. 
 



Kostnad/mån ÅRSKOSTNAD

Arbetsförmedlingen
Lön arbetsförmedlare snitt/månad 28000 336000
Semesterersättning (16,8%)
Sociala avgifter (48%)
(28000x1,168) x 1,48 = 48402 580824

Lokaler 3648 43775
Telefon, data, kontorsmtrl,stödfunktioner 1271 15252

TOTAL 53321 639851

Beräknat resursnyttjande till projekt:
1% av totalkostnad x 71 arbetsförmedlare 37858 454294

SAMMANSTÄLLNING
Arbetsförmedlingen 454294
Arbetsmarknadsenheten, Ske-å kommun 179504
Gymnasiekontoret, Ske-å kommun 179504

TOTAL 813302

tillkommer (ej med i kostnadsspecifikation):
Transporter

Styrgrupp, projektledning



Kostnad/mån ÅRSKOSTNAD

Arbetsmarknadsenheten, ,Ske-å kommun
Lön arbetsmarknadskonsulent snitt/månad 28000 336000
Semesterersättning (12%)
Sociala avgifter (38,46%)
(28000x1,12)x1,3846= 43421 521052

Lokaler, tel, data, kontorsmtrl, stödfunkt 1500 18000

TOTAL 44921 539052

Beräknat resursnyttjande till projekt:
33% av totalkostnad x 1 arbetsmarknadskonsulent 14959 179504



Kostnad/mån ÅRSKOSTNAD

Gymnasiekontoret, Ske-å kommun
Lön SYV snitt/månad 28000 336000
Semesterersättning (12%)
Sociala avgifter (38,46%)
(28000x1,12)x1,3846= 43421 521052

Lokaler, tel, data, kontorsmtrl, stödfunkt 1500 18000

TOTAL 44921 539052

Beräknat resursnyttjande till projekt:
33% av totalkostnad x 1 SYV 14959 179504



 
 
 
 
 
Aktuella projektansökningar med anledning 
av ESF:s senaste ansökningsomgång för 
övre Norrland. 

Förstudier 
 
 Läsplattor som redskap för personer med 

funktionsnedsättning 
      - projektägare: Samordningsförbundet Skellefteå 
 
 Läs- och skrivproblematik för utrikes födda 
 - projektägare: Samordningsförbundet Bjuv 
  
 Spira för alla unga vuxna på väg 
 - projektägare Medlefors folkhögskola 
  

 
 

   
 

  



Aktuella projektansökningar – forts. 

 Spira hållbar anställning 
  - projektägare Medlefors folkhögskola 

 
 Språkpraktik för personer med utländsk bakgrund 
 - projektägare Urkraft  

 
 IT-spåret 
 - projektägare Urkraft 
 
 Bättre lärande projektverksamhet 2014-2020 
 - projektägare Samordningsförbundet Skellefteå 
  
 

 



   

             2013-08-12 

 

 

 

 

 

Samordningsförbunden 

Skellefteå, Sjuhärad, samt förbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 

    

Om förslag på rekommendation om sparade medel/eget kapital inom 

finansiell samordning 

Som vi har informerat om vid tidigare telefonsamtal är samordningsförbunden 

Skellefteå, Sjuhärad, Botkyrka, Huddinge, Salem tre av förbunden som vi vill få 

möjlighet att samråda med under arbetet med att ta fram ett förslag om rimlig nivå för 

eget kapital. Vi har valt förbund med olika geografisk spridning, olika storlek och olika 

storlek på det egna kapitalet i förhållande till den årliga medelstilldelningen.  

Bakgrund 

Samordningsförbunden gör viktiga insatser för att stärka samverkan mellan 

myndigheterna vilket bidrar till ökad kunskap och ett mer sammanhållet stöd till 

individerna. Genom förbundens arbete får många individer ett stöd utöver det som 

samhället annars kan erbjuda. Under de senaste månaderna har uppmärksamhet riktats 

mot att många förbund har sparade medel i form av eget kapital och att det totalt sett rör 

sig om stora belopp. 

För att den finansiella samordningen ska behålla sin legitimitet är det angeläget att de 

sparade medlen omsätts i kvalitativt god verksamhet. Det finns annars risk att 

nuvarande medelstilldelning från parterna ifrågasätts och att diskussionen som förs  

om behov av ökad tilldelning mister i trovärdighet. Nationella rådet har därför gett 

arbetsgruppen i uppdrag att i samråd med förbund se över frågan och ta fram ett förslag 

till rekommendation om rimlig nivå för eget kapital i förhållande till förbundens storlek.  

Samordningsförbund kan vara i behov av likvida medel under året och kan därför 

behöva ett eget kapital för att kunna hantera detta. Särskilt aktuellt kan detta bli när 

samordningsförbund är projektägare till ESF-projekt.  

 

 

Förslag 

I syfte att tydliggöra vikten av att använda de medel som är avsatta inom 

samordningsförbunden till det ändamål som avses föreslås ett mål om ekonomi i balans 

senast december 2015. Med ekonomi i balans avser vi att varje samordningsförbund kan 

ha ett eget kapital enligt en tydlig och känd beräkningsmodell.  
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Nivån på det egna kapitalet bestäms av nivån på tilldelningen. Desto större tilldelning 

desto mindre eget kapital i förhållande till denna enligt följande trappa: 

• 0-7 miljoner = 20 % eget kapital 

• 7,1- 15 miljoner = 20 % upp till 7 miljoner +15 % på belopp därutöver 

• 15,1- -  = 20% upp till 7 miljoner +15 % på belopp  mellan 7 och 15 

miljoner +10 % på belopp därutöver 

För att illustrera konsekvenserna av förslaget kan nämnas att förbunden, med dagens 

medelstilldelning, kommer att kunna ha ca 90 miljoner kronor i eget kapital. Detta kan 

jämföras med 265 miljoner kronor som fanns i eget kapital vid utgången av 2011. 

 

Frågor som vi vill diskutera 

1. Anser ni att den föreslagna målbilden om ekonomi i balans är rimlig att uppnå till och 

med december 2015? Motivera gärna genom att beskriva för och nackdelar. 

2. Hur anser ni att frågan ska hanteras om förbund inte kan nå en ekonomi i balans 

enligt förslaget? 

3. Bedömer ni att det kan behövas stöd till förbunden för att nå en ekonomi i balans?  

Om så är fallet, hur bör stödet utformas? 

 

Med vänlig hälsning 

Arbetsgruppen för Nationella rådet 



Inbjudan 27 september 2013, kl. 13:00–16:00 

Lokala samverkansgruppen inbjuder till seminarium om 

FORTSATT FRAMGÅNGSRIK 
SAMVERKAN INOM REHABILITERINGSOMRÅDET! 

Välkommen till en inspirerande halvdag om hur vi fortsätter KUR-projektets satsning på gemensam 

kunskapsutveckling och förbättrat samarbete mellan myndigheterna när det gäller rehabilitering för 

personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning! 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tid och plats 

Fredag 27 september 2013, kl. 13:00–16:00. 

Stadshotellet, Skellefteå 

Målgrupp 

Förtroendevalda, ledare och medarbetare hos 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 

Skellefteå kommun och Västerbottens läns 

landsting samt företag/projekt/organisationer 

som arbetar inom eller har intresse av 

verksamhetsområdet. 

PROGRAM 

13:00 Inledning 

Stellan Berglund, Samordningsförbundet Skellefteå. 

13:10 Bemötande, värderingar, etik och krisbearbetning. 

Många av oss upplever svåra möten. Vi möter människor med stora behov och höga 

förväntningar och våra resurser som individer och organisationer är begränsade. 

Kompetens och bemötande – hur hänger de ihop? Värderingar – attityder – beteenden – 

hur hänger de ihop? Det är effektivt, lönsamt, roligt och läkande med ett gott 

bemötande! 

Emmanuel Ezra, kirurg, uppskattad föreläsare och fembarnsfar. 

14:45 Kaffe 

15:00 Hur utvecklar vi samverkan i Skellefteå? 

– Erfarenheter 

– Nuläge 

– Behov 

15:50 Avslutning 

Avgift 

Samordningsförbundet står för samtliga 

kostnader och bjuder på kaffe. 

Anmälan 

Senast fredag 6 september via: 

korturl.com/LSG 

Frågor angående seminariet 

Kontakta Stellan Berglund, 

tel. 070-589 06 53 eller e-post: 

stellan.berglund@skelleftea.se 

Välkommen! 

http://www.vll.se/
http://samordningsforbund.se/skelleftea/
http://www.forsakringskassan.se/
http://www.arbetsformedlingen.se/
http://portal.skelleftea.se/
http://korturl.com/LSG
mailto:stellan.berglund@skelleftea.se


 

Varmt välkomna till Nationella Nätverket för Samordningsförbunds (NNS) 

höstkonferens 

den 14 – 15 oktober på Clarion Hotell, Arlanda Airport. 
 

Tillhör du en grupp i samhället som vill vara med att utveckla samverkan,finansiell 

samordning och välfärdslösningar för människor som behöver samordnat stöd? 

Då är NNS höst konferens något speciellt för dig! 

Konferensen kommer att huvudsakligen uppmärksamma två saker: 

Lagen om finansiell samordning fyller tio år - var står vi idag? 

Framtiden för finansiell samordning - vart är vi på väg och hur tar vi oss dit? 

Konferensen kommer att erbjuda: 

 Insikter om hur ni kan förstärka samverkan på hemmaplan. 

 Verktyg som är direkt användbara i era lokala aktiviteter oavsett vilken roll ni har. 

 Exempel på hållbar utveckling av nya organiseringar för välfärdstjänster i samverkan. 

 En unik atmosfär där ni kan dela med er av era idéer, berättelser och tankar för 

ytterligare steg i samverkan. 

 Möjligheter till nätverk med de mest aktiva och engagerade i samverkansområdet i 

Sverige. 

Vi kommer att göra vårt yttersta för att göra arrangemanget bekvämt, informativt och lustfyllt. 

Vi ser framemot att möta just Dig! 

 

All information, program, workshops etc samt hur du anmäler dig finner du på 

http://www.nnsanmalan.se/ 

http://www.nnsanmalan.se/
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