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Samordningsförbundet Skellefteå KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Stellan Berglund 
 
 
  
Tid: Torsdag 25 oktober 2012, kl. 09.00 – 15.00.  
  
 
Plats: Rum 104 (KS au-rummet), plan 1, stadshuset. 
 
 
 

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 
 
att   protokollet justeras den                                       
 

 

 
3. 

 
Ny ledamot från Skellefteå kommun i samordningsförbundets 
styrelse. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundets styrelse ska enligt förbundsordningen bestå 
av 4 ledamöter och 4 ersättare för fyra år räknat från och med den 1 
januari året efter att val till fullmäktige och landsting har ägt rum. 
Varje medlem utser vardera en ledamot och en ersättare.  
 
Med anledning av att tidigare ledamoten och ordförande i 
samordningsförbundet, Gunilla Åström, slutat har Skellefteå kommun 
beslutat utse Bertil Almgren till ny ledamot i styrelsen. 
Kommunfullmäktiges beslut redovisas i bilaga. 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta 
 
att   notera att Bertil Almgren av Skellefteå kommun utsetts till 
ledamot i Samordningsförbundet styrelse fr.o.m. oktober 2012.  
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4. Val av ordförande för Samordningsförbundet Skellefteå.  
 
Med anledning av att tidigare ledamoten och ordförande Gunilla 
Åström slutat i samordningsförbundets styrelse ska ny ordförande 
väljas för innevarande mandatperiod. Enligt förbundsordningen utses 
ordförande av styrelsen.   
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   välja                                      till ordförande för 
Samordningsförbundet Skellefteå. 
 
 

 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomisk rapport per 2012-09-30. Se bilaga. 
 

Det ekonomiska resultatet per 2012-09-30 uppgår till 1 222 153     
kronor.  
 
Prognosen för 2012 visar på en förbrukning under året med 7 501 000 
kronor. I prognosen har medräknats 1 571 000 kronor som avsatts för 
nya projekt/verksamheter under tiden oktober – december 2012.  
 
Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, ränteintäkter och 
övriga intäkter, beräknas uppgå till 6 308 142 kronor. Det 
prognosticerade resultatet för helåret 2012 uppgår därmed till  
- 1 192 856 kronor.  
 
Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2011 
med 2 691 589 kronor uppgår till 1 498 731 kronor. 
 
Rapporten redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta 
 
att   godkänna rapporten 
 
 
Finansiering av projektet ”Mentorskap för integrering”, ESF 
Missionsförening, Sörböle. Se bilaga. 
 
ESF missionsförening, Sörböle, har ansökt om medfinansiering av ett 
projekt, ”Mentorskap för integrering”, i syfte att integrera 
asylsökande alternativt personer med uppehållstillstånd i det svenska 
samhället. Mentorerna ska utgöras både av personer som själva varit 
asylsökande och personer födda i Sverige. 
 
Under projekttiden 2012 och 2013 är målsättningen att identifiera och 
introducera minst 8 mentorer. Mentorerna ska vara kontaktpersoner  
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Föreslagna samverkansparter är Skellefteå kommun, 
Arbetsförmedlingen och Skellefteå landsförsamling. Totalt beräknas 
kostnaden för projektet uppgå till 456 000 kronor. Medfinansiering 
kan eventuellt också beviljas av Röda Korset ur tidigare beviljade 
ESF-medel. Omfattningen av detta bidrag är i nuläget inte klar.  
 
Lokal samverkansgruppen, LSG, har vid sitt senaste sammanträde 
2012-10-12 yttrat sig över ansökan. LSG avstyrker att 
samordningsförbundet beviljar bidrag till projektet med motiveringen 
att projektet inte i tillräcklig utsträckning avser samordnad 
rehabilitering till arbete i syfte att individen närmar sig eller kan 
erhålla ett arbete på öppna arbetsmarknaden.  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   avslå ansökan om medfinansiering av projektet ”Mentorskap för 
integrering”. 
 
 
Riktlinjer för Samordningsförbundet Skellefteås deltagande i 
projekt inom ramen för Europeiska socialfonden. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå ansvarar för den finansiella 
samordningen inom rehabiliteringsområdet (FINSAM) inom 
Skellefteå kommuns geografiska upptagningsområde.  
 
Mot bakgrund av att samordningsförbundet sedan flera år är 
involverat som medfinansiär och/eller samverkanspart i framförallt 
socialfondsprojekt, men även i enstaka fall i integrationsfondsprojekt, 
har frågan om ett utvidgat deltagande inom Svenska ESF-rådets 
stödområden aktualiserats. Med utvidgat deltagande avses att 
samordningsförbundet även är ägare av projekt finansierade av ESF-
rådet. 
 
Olika undersökningar visar att många samordningsförbund är 
intresserade av att vara med i framförallt socialfondsprojekt, som 
projektägare eller i samarbete med andra förbund. De, liksom 
Samordningsförbundet Skellefteå, har målgrupper som 
överensstämmer väl med t.ex. målgrupperna för 
Socialfondsprogrammet Programområde 2 (PO 2). 
 
Genom att delta i Europeiska socialfondens projekt som projektägare 
enligt föreslagna riktlinjer ser samordningsförbundet nya möjligheter 
att främja samverkan mellan myndigheterna och skapa förutsättningar 
för sektorsövergripande insatser som syftar till att individer uppnår 
eller förbättrar sin förmåga till eget arbete.   
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att   godkänna redovisat förslag till riktlinjer för 
Samordningsförbundet Skellefteås deltagande i projekt inom ramen 
för Europeiska socialfonden, ESF.  
 
 
Implementering av projektet Sociala Entreprenörshuset.  
 
Skellefteå kommun, kommunledningskontorets arbetsmarknadsenhet, 
är projektägare för ESF-projektet Sociala Entreprenörshuset. 
Projektet startade 2010-10-01 och pågår t.o.m. 2012-12-31.  
 
Samordningsförbundet Skellefteå har beviljat 565 000 kronor i 
kontant medfinansiering. 
 
Syftet med projektet är att skapa effektiva stödstrukturer för 
etablering och fortlevnad av socialt företagande. Stödstrukturen ska 
utgöra ett viktigt komplement till redan befintliga åtgärder i syfte att 
skapa tillväxt i regionen och ge möjlighet till arbete åt alla. 
 
I projektet kombineras utbildningsinsatser, rådgivande funktioner 
kring socialt företagande och lärande i praktiskt arbete i syfte att 
underlätta uppkomst och fortlevnad av sociala företag. 
 
Målgruppen är framförallt nyanlända invandrare, personer med 
funktionsnedsättning samt långtidssjukskrivna.  
 
Vid mötet presenteras hittilsvarande resultat i projektet samt 
projektägarens och samverkansparternas syn på det långsiktiga 
behovet av fortsatta insatser och förutsättningarna för en 
implementering av projektet efter 2012-12-31. 
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
 
att… 
 
 
Sammanträdesplan för år 2013 
 
Förslag till sammanträdesplan för år 2013 har upprättats enligt 
nedanstående: 
 
Torsdag 21 februari, kl. 09.00 – 15.00 
Onsdag 17 april, kl. 09.00-16.00 alternativt onsdag 24 april 09.00 – 
16.00. Prel. datum för  medlemssamråd med Umeå och Lycksele SF 
Torsdag 18 april, kl. 09.00 – 15.00 
Onsdag 12 juni, kl. 09.00 – 15.00 
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Torsdag 29 augusti, kl. 09.00 – 15.00  
Onsdag 16 oktober kl. 09.00-17.00. Planeringsdag.  
Torsdag 17 oktober, kl. 09.00 – 15.00  
Torsdag 28 november, kl. 09.00 – 15.00  
 
Samordningsförbundet föreslås besluta: 
att   godkänna redovisat förslag till sammanträdesplan för år 2013. 
 

   
10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aInformationsärenden 
 
Konferens ACKan 17-18 oktober i Skellefteå. Se bilaga.  
 
Projekt Culture 4All. Se bilaga.  
 
Berättelser om finansiell samordning –tre samordningsförbund som 
goda exempel. Se bilaga. 
 
Information från Lokala Samverkansgruppen.  
 
Information från NNS. 
 
KUR-konferens 2012-10-23 
 
 
Övriga frågor 
 
Deltagande i nätverksträff för samordningsförbunden i norra 
regionen 8-9 november i Skellefteå. Se bilaga.  
 
Principdiskussion om närvaro vid Samordningsförbundets 
styrelsemöten. 
 
Budgetäskande 2013 från Försäkringskassan, Piteå/Skellefteå.  
 
Viss tids-anställning av informatör/journalist med 
arbetsmarknadspoliskt stöd. 
 
Lokalbyte för samordningsförbundet. 
 

 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 1 (8) 
 2012-09-13 
 
 
 
Plats och tid   
 
 
 
Beslutande Övriga deltagande 
 

 
 
Utses att justera  Kenneth Andersson Paragrafer 427-437 
 
Underskrifter 
 
 
 
…………………………………………….. ………………………………………………… 
/Anna Viklund, vice 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 
2012-09-13 2012- 
 
Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, planeringsavdelningen 
 
 
 
Underskrift ……………………………………. 
 Åsa Lundmark 
 
 
 Utdragsbestyrkande 

Rum E 1, entréplan, stadshuset, Skellefteå, kl. 09.00-15.00.  

 

Anna Viklund, vice ordförande  Stellan Berglund, Samordn.förb. 
Kenneth Andersson, ledamot Karin Lundström-Rawden, 
Daniel Öhgren, ersättare projektledare IPS-projektet   

Carin Dahlgren, projektledare 
Hälsans Trädgård 
Therese Lundgren, projektledare 
MedUrs 
Ove Svensson, utvärderare, 
Högskolan i Halmstad 
 

 
 
 
 
 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 2  
 2012-09-13 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

§ 427 
 
Genomgång av protokoll från föregående möte. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 
§ 428 
 
Val av justerare  
 
Samordningsförbundet beslutar 
 
att utse Kenneth Andersson till justerare. 
 
 
§ 429 
 
Förlängning av projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet, Poa.  
Se bilaga.  
 
Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum, Region Västerbotten är projektägare för 
länsprojektet Psykisk ohälsa och arbetslivet som finansieras av de tre 
samordningsförbunden i Umeå, Skellefteå och Lycksele.  
 
Projektets inriktning är utbildning/information till företagare/arbetsgivare i syfte 
att underlätta för personer med psykiska funktionshinder att få arbete. Projektet 
har senast presenterats för samordningsförbundets styrelse 2011-02-16.  
 
Mot bakgrund av att bland annat samtliga planerade utbildningar inte hunnit 
genomföras samt att den tidigare projektledaren övergått till annat arbete under 
våren 2012 föreslår projektägaren att projektet förlängs t.o.m. 2012-12-31. 
Förlängningen kan finansieras inom befintlig budgetram. 
 
Motsvarande framställan har gjorts till samordningsförbunden i Umeå och 
Lycksele. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   avslå framställan om förlängning av projektet t.o.m. 2012-12-31 
 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 3  
 2012-09-13 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

att   uppdra till förbundschef att i dialog med projektägaren påbörja arbetet med 
implementering av framtagen utbildningsmodell i ordinarie verksamhet och  
projektverksamhet i Skellefteå. 
 
 
§ 430 
 
Ansökan om utökad medfinansiering av projektet Unga in. Se 
bilaga. 
 
Arbetsförmedlingen är projektägare för det nationella projektet Unga in där 
Skellefteå kommun utgör ett av fem försöksområden i landet. 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade 2012-06-21, § 418, att bevilja 
Arbetsförmedlingen 400 000 kronor i hyresbidrag för projektet samt att avslå 
ansökan om bidrag till anpassning av lokalen. 
 
Efter förhandlingar med hyresvärden, Polaris Fastighets AB, har årshyran 
inklusive vissa anpassningar av lokalen preciserats till 264 000 kronor (se 
bilaga). Den totala hyrskostnaden under hela projekttiden t.o.m. 2014-05-31 
uppgår därmed till 462 000 kronor. 
 
Arbetsförmedlingen ansöker om utökat hyresbidrag med 62 000 kronor för att 
finansiera den delkostnad som inte täcks av samordningsförbundets tidigare 
beslut.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   bevilja arbetsförmedlingen 62 000 kronor i utökat hyresbidrag för projektet 
Unga in.  
 
 
§ 431 
 
Ekonomisk rapport per 2012-06-30. Se bilaga.  
 
Det ekonomiska resultatet per 2012-06-30 uppgår till 505 574 kronor.  
 
Prognosen för 2012 visar på en förbrukning under året med 7 571 800 kronor. I 
prognosen har medräknats 1 571 000 kronor som avsatts för nya 
projekt/verksamheter under tiden juli – december 2012.  
 
Intäkterna i form av bidrag från huvudmännen, ränteintäkter och övriga intäkter, 
beräknas uppgå till 6 306 142 kronor. Det prognosticerade resultatet för helåret 
2012 uppgår därmed till -§1 265 658 kronor.  
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 4  
 2012-09-13 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Resultatet inklusive överföring av överskott från åren 2005 – 2011 med 
2 691 589 kronor uppgår till 1 425 931 kronor. 
 
Rapporten redovisas i bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   godkänna rapporten  
 
 
§ 432 
 
Presentation av IPS-projektet. Se bilaga. 
 
Skellefteå kommun har beviljats medel till försöksverksamhet enligt Individual 
Placement Supportmodellen, IPS, i syfte att hjälpa unga, vuxna personer med 
psykisk funktionsnedsättning ut på den reguljära arbetsmarknaden.  
Projekttiden är från augusti 2012 t o m augusti 2014. Försöksverksamheten 
kommer att fungera som ett komplement till Arbetsmarknadstorgets 
verksamhet.  
 
Projektledare Karin Lundström Rawden medverkade vid mötet och informerade 
om projektets nuläge. Totalt planeras projektet ta emot 60 deltagare löpande.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen  
 
 
§ 433 
 
Delrapport projektet Hälsans Trädgård. Se bilaga.  
 
Projektet Hälsans Trädgård bedriver s.k. Grön rehabilitering för 
långtidssjukskrivna och arbetslösa i åldern 18-64 år. Projektägare är Skellefteå 
kommun, socialkontorets individ- och familjeomsorgsavdelning. 
Samverkansparter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och 
Föreningarnas Hus. 
 
Projektet finansieras, utöver deltagarersättningar, av Europeiska socialfonden 
och Samordningsförbundet Skellefteå. Samordningsförbundet bidrar med 
750 000 kronor under den treåriga projekttiden. 
 
Projektledare Carin Dahlgren, socialkontoret, medverkade och presenterade 
projektets nuläge. Bifogad delrapport har utarbetats av företaget Kontigo som 
har uppdraget att utvärdera projektet. 
 



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 5  
 2012-09-13 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen  
 
 
§ 434 
 
Delrapport angående projektet MedUrs. Se bilaga.  
 
Urkraft Service AB i samarbete med Medlefors Folkhögskola är projektägare 
för projektet MedUrs. Projektets målgrupp är personer som blivit eller kommer 
att bli utförsäkrade och erbjudas arbetslivsintroduktion hos arbetsförmedlingen. 
 
Insatserna är utformade utifrån Urkrafts och Medlefors tidigare erfarenheter av 
arbetslivsinriktad rehabilitering och innehåller olika former av individuellt 
inriktade insatser. Samverkansparter är bland annat Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.  
Projekttiden omfattar 3 år med avslutning i september 2013.  
Projektet finansieras, utöver deltagarersättningar, av Europeiska socialfonden 
och Samordningsförbundet Skellefteå. Samordningsförbundet bidrar med 
500 000 kronor under den treåriga projekttiden. 
 
Projektledare Therese Lundgren, Urkraft tillsammans med utvärderaren Ove 
Svensson, Högskolan i Karlstad, medverkade och presenterade projektets 
verksamhet och resultat t.o.m. augusti 2012.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   notera informationen  
 
 
§ 435 
 
Samordnad styrning och ledning av ESF- och Finsamprojekt 
i Skellefteå. Se bilaga.  
 
Samordningsförbundets styrelse har under första halvåret 2012 diskuterat 
förutsättningarna för och utformning av en modell för samordnad styrning och 
ledning av ESF- och Finsamprojekt i Skellefteå.  
 
Vid föregående möte 2012-06-21 beslutades att ta upp frågan igen efter fortsatt 
beredning i Lokala samverkansgruppen m.fl. grupper. 
 
Vid senaste mötet med Lokala samverkansgruppen 2012-08-15 enades 
deltagarna om att förankra modellen hos respektive myndighet samt utse 
representanter till de två samordnade styrgrupper för ungdoms- respektive 
vuxenprojekt som föreslås bildas.  



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 6  
 2012-09-13 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Vid sammanträdet presenteras förslaget till utformning av den samordnade 
lednings- och styrningsmodellen.  
 
Samordningsförbundet beslutar: 

 
att  ta upp frågan igen efter fortsatt beredning i Lokala samverkansgruppen, 
m.fl. grupper.  
 
 
§ 436 
 
Informationsärenden  
 
Lär- och spridningskonferens på Medlefors 5-6 september.. 
 
Temat för årets konferens var arbetsförmågebegreppet som belystes ur olika 
perspektiv av tre föreläsare och en politikerpanel. Konferensen arrangerades av 
Samordningsförbundet Skellefteå och Medlefors folkhögskola. 20 ESF- och 
Finsamprojekt från de fyra norra länen var representerade vid de one-to-one-
möten som var huvudinslaget vid konferensen. Deltagarutvärderingen var 
mycket positiv. Totalt deltog ca 60 personer vid konferensen.  
 
Medlemssamråd 2012-10-24 inställt.  
 
Samordningsförbundet Umeå har framfört önskemål om att senarelägga det 
planerade medlemssamrådet 2012-10-24 till våren 2013. Kontakter ska tas med 
Umeå och Lycksele samordningsförbund för att överenskomma om ett 
gemensamt datum. Förslag till datum tas upp vid kommande möte. 
 
Nätverksträff för samordningsförbunden i norra regionen 8-9 november i 
Skellefteå.  
 
Samordningsförrbundet Skellefteå arrangerar den 8-9 november 2012 års 
nätverkskonferens för samordningsförbunden i de fyra norra länen. Inbjudan 
med program skickas ut i månadsskiftet september/oktober.  
 
Information från Lokala Samverkansgruppen.  
 
Stellan Berglund informerade från lokala samverkansgruppens senaste möte den 
17 augusti. Vid mötet diskuterades bl.a. frågan om samordnad ledning och 
styrning av projekt i Skellefteå, implementering av projekt samt planeringen av 
en lokal konferens angående reguljär samverkan mellan myndigheterna i 
Skellefteå.. Lokala samverkansgruppen föreslår att konferensen genomförs 
våren 2013.  
 
Lokala samverkansgruppen diskuterade även aktuella projektansökningar i sin 
roll som beredningsorgan för samordningsförbundet.  



Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 7  
 2012-09-13 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

Statistik angående offentliga försörjningsformer i Skellefteå. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund presenterade utvecklingen t.o.m. 2012-06-30 vad avser 
sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, 
aktivitetsstöd samt försörjningsstöd.  
 
Information från Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS. 
 
Kenneth Andersson och Stellan Berglund informerade från styrelsens 
planeringsdagar i Vidbynäs, Södertälje den 15-16 augusti. Ytterligare 
information finns att hämta på NNS hemsida www.nnsfinsam.se 
 
Information från träff med Norsjö kommun angående förfrågan om att bli 
medlem i samordningsförbundet Skellefteå 
 
Stellan Berglund har informerat politiska representanter i Norsjö kommun om 
förutsättningarna för medlemskap i Samordningsförbundet Skellefteå vid en 
träff 2012-08-28. Norsjö kommun ska senare ta ställning till en eventuell 
förfrågan om medlemskap. 
 
Information från Försäkringskassan ang beslutsförhet och beslutanderätt i 
samordningsförbundens styrelser 
 
Försäkringskassan har meddelat att kommunallagens bestämmelser ska 
tillämpas för samordningsförbund istället för förbundsordningen när det gäller 
beslutsförhet och beslutanderätt vid styrelsemöten. Beskedet innebär att 
ledamöter från samtliga fyra myndigheter inte behöver vara närvarande för att 
styrelsen ska vara beslutsför utan att det räcker om en majoritet av ledamöterna 
är närvarande 
 
Förfrågan om mentorskapsprojekt. Se bilaga. 
 
EFS Missionsförening, Sörböle, har lämnat in en ansökan angående finansiering 
av ett projekt; Mentorskap för integrering. Ansökan behandlas kommande 
sammaträde sedan lokala samverkansgruppen yttrat sig.  
 
Information från regional framtidsdialog i Luleå 2012-08-24 angående 
Europeiska socialfonden 2014-2020. Se bilaga. 
 
Stellan Berglund informerade från Arbetsmarknadsdepartementet regionala 
framtidsdialog i Luleå den 24 augusti. Vid konferensen hade företrädare för 
olika organisationer, politiker, näringsliv, myndigheter, m.fl.inbjudits för att 
diskutera utformningen av socialfonden kommande programperiod 2014-2020.  
 
 
 
 

http://www.nnsfinsam.se/


Samordningsförbundet Skellefteå PROTOKOLL 8  
 2012-09-13 

 
Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

§ 437 
 
Övriga frågor 
 
Deltagande i utlysning för NNS-projekt ”Berättelser om finansiell  
samordning – tre samordningsförbund som goda exempel.” Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   uppdra till Stellan Berglund att lämna in en ansökan från 
Samordningsföbundet Skellefteå om deltagande i projektet.  
 
Ansökan från Johan Söderström, Utsikten 2.0 om bidrag till konferens i 
Norrköping. Se bilaga. 
 
Samordningsförbundet beslutar: 
 
att   avslå framställan om bidrag till deltagande i konferensen med hänvisning 
till att framställan i första hand bör prövas av arbetsgivaren och i andra hand 
inom ramen för tilldelad projektbudget.  
 
 
 



SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunfullmäktige 2012-09-18 

 

Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 

Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

§ 200 Dnr 2012-000287 102 

 

Fyllnadsval av ordförande och ledamot i 

samordningsförbundet för rehabiliteringsinsatser   

Kommunfullmäktige beslutade 2012-04-17, § 107, att befria Gunilla Åström (S) från 

uppdraget som ordförande och ledamot i samordningsförbundet för 

rehabiliteringsinsatser samt att bordlägga frågan om fyllnadsval. 

 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Bertil Almgren (S) utses till ny ledamot i samordningsförbundet för 

rehabiliteringsinsatser och för tiden till 2014 års utgång. 

 

2. Bertil Almgren (S) nomineras till ordförande i samordningsförbundet för 

rehabiliteringsinsatser och för tiden till 2014 års utgång. 

 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges protokoll 2012-04-17, § 106 

____________________________________________________ 
Beslutet sänds till: 
Bertil Almgren 

Samordningsförbundet 

Kommunledningskontoret/Margaretha Granström 

Kommunledningskontoret/Monica Jonsson 

 



Uppföljning 2012-01-01 - 2012-09-30
Samordningsförbundets styrelse REDOVISAT

INTÄKTER
Bidrag, periodiserad kv 3, 2012 4 350 000
Ränteintäkter 56 943
Övriga intäkter 60 000
Återvunnen moms 358 142
Summa redovisade intäkter 4 825 085

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 895 690
Arvode styrelsemöten + soc avg 100 950
Resor, konferenser/seminarier 110 733
Projektnära kostnader 817
Revisorsarvode 4 001
Övrigt: Admininstrationskostnader 20 450

Projekt och ESF medfinansiering:
Arbetsmarknadstorget 1 375 738
Psykisk ohälsa och arbetslivet (länsproj) 0
ESF - Spira Anställningskompetens 0
ESF - Medurs 150 000
ESF - Utsikten 2.0 325 782
ESF - Hälsans Trädgård 88 771
ESF - Spira Integration 200 000
ESF - Rätt Väg Ut 200 000
ESF - Soc. Entreprenörshuset 130 000
Summa redovisade kostnader 3 602 932

Redovisat resultat per 30/09, överskott 1 222 153

Prognos Samordningsförbundet  2012

INTÄKTER
Bidrag 5 800 000
Ränteintäkter 70 000
Övriga intäker, del i arb. kostnader 80 000
Återvunnen moms 358 142
TOTALA INTÄKTER 6 308 142

KOSTNADER
Inhyrd personal, ekonomiskt administrationsavtal 1 200 000
Arvode styrelsemöten + soc avg 175 000
Resor, konferenser/seminarier 155 000
Projektnära kostnader 390 000



Revisionsarvode 29 000
Övrigt: Administrationskostnader 25 000
Ej erhållen ingående moms 0

Projekt och ESF medfinansiering:
Projekt Arbetsmarknadstorget 1 880 000
Psykisk ohälsa och arbetslivet (länsproj) 109 000
ESF - SPIRA Anställningskompetens 200 000
ESF - Hälsans Trädgård 250 000
ESF - Utsikten 2.0 337 000
ESF - Med Urs 150 000
ESF - Sociala Entreprenörshuset 130 000
ESF - Spira Integration 200 000
ESF - Unga in 200 000
ESF - TExAS 150 000
Rätt Väg Ut 300 000
KUR-projektet 50 000
Nya åtgärder/verksamheter under året - ej beslutade; 1 571 000
TOTALA KOSTNADER 7 501 000

RESULTAT, underskott prognos helåret 2012 -1 192 858

Överskott från tidigare år (2005-2011) 2 691 589
Netto att föra över till nästa år 1 498 731



 

 

Projekt – Mentorskap, för integrering. 2012-06. 

Bakgrund 
Det finns idag många nya svenskar i Sverige. Dessa människor har lämnat sina hemländer och 
av skiftande orsaker hamnat i Sverige. En inte obetydlig del av dessa hamnar i vår region, Norra 
Västerbotten och Skellefteå området. Det är av många orsaker viktigt att vi arbetar för att de 
kommer in i samhället. För att känna samhörighet, skapa ett liv i det nya landet och få 
användning av sina kunskaper och erfarenheter och att i förlängningen av detta kunna skaffa 
sig en försörjning. 

Många och tyvärr de flesta, av de som erhåller uppehållstillstånd har idag liten kontakt med 
det svenska samhället. Detta medför flera kända problem som till exempel utanförskap och 
andra tyngre problem. Ett av de allvarligaste problemen är uppgivenhet och känslan att inte 
kunna påverka sin egen situation. 

För att kunna påverka sin situation måste en kunskap finnas om hur det omgivande samhället 
fungerar. Den kunskapen kan komma en individ till del genom att ha någon att fråga och kunna 
få information från om samhället. Ett steg att underlätta denna informations- och 
kunskapsinhämtning är att få en mentor som kan vara denne ”någon att fråga”. Vi menar att 
ett projekt för att utveckla mentorskap, för asylsökande, är ett behövligt redskap i eftersträvan 
att inkludera dessa, i förlängningen, nya svenskar i samhällsgemenskapen. 

Grundantagandet i uppbyggnaden av det beskrivna mentorskapet är att varje individ har en 
inneboende positiv drivkraft och en vilja att påverka sin egen situation. Mentorskapet ska 
hjälpa till med att locka fram de egna drivkrafterna som varje individ har. Alla människor har 
gåvor, kunskaper, erfarenheter och positiv energi som ska tillvaratas. 

Vid rekryteringen av mentorer bör sökandet vara riktat mot människor som själva upplevt det 
som målgruppen har upplevt. Det ger trovärdighet till mentorskapet och bör leda till att 
individerna i målgruppen kan känna trygghet i mentorprogrammet. 

Inom det befintliga projekt som drivs av EFS Missionsförening Sörböle, introduceras tidigare 
asylsökande till projektet för att bli mentorer för de nuvarande asylsökande.  

 

 
 

 

 



 

 

 

Problemformulering 
Hur får vi en naturlig integration till det svenska samhället av de asylsökande i vårt geografiska 
område, med hjälp av de som själva tidigare varit asylsökande och svenskfödda? 

Mål 
Under projekttiden 2012 och 2013 identifiera och introducera minst tre (under 2012) och 
minst fem (under 2013) mentorer för asylsökande. 

Mentorerna söker och finner kontakt med asylsökande/asylsökande familjer för att integrera 
dessa till det svenska samhället. 

Denna integrering sker i projektet genom att:  

- introducera de asylsökande i de mötesplatser som Samarbetskyrkan i Sörböle erbjuder 
- skapa nya mötesplatser inom nämnda kyrkas arbetsområde 
- vara kontaktperson för den asylsökande/asylsökande familjen för praktiska frågor som 

uppstår kring det vardagliga livet i det svenska samhället 

Syfte 
Syftet med projektet är att hjälpa asylsökande med att komma in i samhällsgemenskapen. 
Detta genom mentorer som själva gått igenom det de asylsökande nu går igenom, att komma 
in i det svenska samhället. 

Avgränsningar 
  

 

Metod 
En projektledning tillsätts för att leda projektet. Denna ansvarar för projektrapportering, 
budget uppföljning, att sätta upp tidsramar och att se till att tidsramarna hålls. 
Projektledningen utser medlemmarna i projektgruppen som i sin tur identifierar mentorer och 
stöttar dem i projektarbetet. 

Kompl. 

Samverkanspartners 
Skellefteå Kommun 

Arbetsförmedlingen 

Landsförsamlingen 



 

 

Budget 
Peter Karlsson återkommer om villkoren för detta då budgeten påverkas av det som beviljats för 
Röda Korset. 

 
Typ av kostnad Specifikation Summa 
Personal inkl. soc. avg. 40 h / vecka 416 000 
Lokal  30 000 
Resor   
Material  5 000 
Köp av tjänst Föreläsare, samhällsvetare 5 000 
Summa  456 000 

 

 

Budget enl den ram Röda Korset lagt. 36 kkr / mån, 33 kkr / mån löner, 3 kkr / mån ospec. 



 2012-10-21 
Stellan Berglund 

 
 
Besöksadress Stadshuset, Trädgårdsgatan 6 Telefon 0910-73 46 24 E-post stellan.berglund@skelleftea.se 

Postadress Trädgårdgatan 6 Telefax 0910-77 86 30 Hemsida  www.samordningsforbund.se 

931 85 Skellefteå   

 

 
 
 
 

Riktlinjer för Samordningsförbundet Skellefteås deltagande i projekt inom ramen för 
Europeiska socialfonden. 
 
1. Riktlinjernas syfte 
 
Riktlinjerna vill tydliggöra att Samordningsförbundet Skellefteå ska ha ett aktivt förhållningssätt 
gentemot Europeiska socialfonden för att som projektägare eller medfinansiär/samverkanspart i 
angelägna projekt bidra till att förbundets mål uppnås. 
 
Samordningsförbundet Skellefteå ansvarar för den finansiella samordningen inom 
rehabiliteringsomådet (FINSAM) inom Skellefteå kommuns geografiska upptagningsområde.  
 
Mot bakgrund av att samordningsförbundet sedan flera år är involverat som medfinansiär och/eller 
samverkanspart i framförallt socialfondsprojekt inom programområde 2, men även i enstaka fall i 
integrationsfondsprojekt, har frågan om ett utvidgat deltagande inom Svenska ESF-rådets 
stödområden aktualiserats. Med utvidgat deltagande avses att Samordningsförbundet Skellefteå 
även är ägare av projekt finansierade av ESF-rådet. 
 
Den europeiska socialfonden är under nuvarande programperiod indelad i två programområden: 
 
• Programområde 1 avser kompetensutveckling till redan anställda, omställning i arbetslivet, 

likabehandling och förebyggande av sjukskrivningar. Projekt behöver inte stå för någon 
medfinansiering då denna redan är tillskjuten från staten. 

 
• Programområde 2 har som övergripande mål att öka arbetskraftsutbudet och avser projekt och 

aktiviteter för individer som står långt från arbetsmarknaden. Målgrupper är: 
- Helt arbetslösa sedan minst ett år (minst 3 månader för personer i åldern 16 – 24 år) 

med särskilt fokus på personer med utländsk bakgrund  
- Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader  
- Personer med hel eller delvis sjuk- och aktivitetsersättning 
- Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen  
- Unga som befinner sig i övergången mellan arbete och studier. 

 
Projekt inom programområde 2 måste medfinansieras av projekten själva med offentliga medel. 
Hittils har medfinansieringsgraden för projekt varit 60 % av totalbudgeten utom i vissa 
undantagsfall. 
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Nuvarande socialfondsprogram bygger på Lissabonstrategin och ersattes 2010 med en ny 
sysselsättningstrategi; EU 2020 där honnörsorden är smart tillväxt, hållbar tillväxt samt tillväxt 
för alla.  
 
Viktiga mål är att minska utanförskapet, framförallt bekämpa fattigdom samt att fler unga 
människor, äldre och lågkvalificerade arbetstagare ska arbeta samt bättre integration av 
invandrare. Ett viktigt mål är även högre utbildningsnivå genom att fler går klart och läser vidare 
efter gymnasiet.  
 
Målgrupperna och målinriktningen inom programområde 2 ligger väl i linje med 
samordningsförbundets målgrupper och verksamhetsmål inom rehabiliteringsområdet. Projekten 
avser i första hand aktiviteter riktade till personer som står långt från arbetsmarknaden där 
projekten ska hitta lösningar för individer som ofta har kontakt med flera myndigheter alternativt 
står helt utanför de sociala systemen. Ungdomar har varit en prioriterad målgrupp under 
nuvarande programperiod 2007 – 2013. Även samordningsförbundet har prioriterat insatser för 
ungdomar sedan 2007.  

 
Genom att delta i socialfondens projekt även som projektägare får samordningsförbundet en unik 
möjlighet att främja samverkan mellan medlemmarna samt utveckla och prova nya 
samarbetsmetoder för våra målgrupper i samverkan med andra aktörer, myndigheter, företag, 
organisationer, föreningar, m.fl.  
 
Samordningsförbundet bedömer sammanfattningsvis att projektägarrollen innebär utökade 
möjligheter att främja samverkan mellan medlemmarna och utveckla myndigheternas samlade 
insatser för förbundets målgrupper. Denna möjlighet föreslås Samordningsförbundet Skellefteå 
nyttja under slutet av nuvarande programperiod samt under kommande programperiod 2014-2020.  
 
2. Samordningsförbundet som projektägare 
 
Det är projektägaren som ansöker om och är motagare av ekonomiskt stöd från Europeiska 
socialfonden. Projektägaren ansvarar för projektet både innehållsmässigt och ekonomiskt.  
 
Om Samordningförbundet Skellefteå går in som projektägare gäller följande: 
 
Projektägaren är skyldig att vara väl insatt i och efterleva de regler som gäller för stöd från 
Europeiska socialfonden. Här ingår även att ta hjälp från ESF-rådet och ta del av den information 
som finns.  
 
Projektägaren ansvarar för att regler och ekonomiadministrativa rutiner efterlevs. 
 
Som projektägare är samordningsförbundet mottagare av det ekonomiska stödet samt definierar 
målgrupp för insatsen. Projektägaren kan få ekonomiskt stöd för personalkostnader, 
hyreskostnader, utvärdering, m.m. Utbetalning av ESF-stöd sker i efterskott mot rekvisition för 
betalda utgifter. Det innebär att projektägaren själv måste kunna finansiera projektets kostnader i 
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avvaktan på utbetalning av stöd. Det ekonomiska ansvaret innebär även att täcka eventuellt 
uppkomna förluster. 
 
Samordningsförbundet är en organisation som bör ha goda möjligheter att klara det ekonomiska 
ansvaret och den praktiska hanteringen kring ekonomin genom bland annat möjligheten till 
medfinansiering via medlemmarna/samverkansparterna i form av lönekostnader för deras egen 
personal, tillgång till handledning för projektanställda, deltagarersättningar, m.m.  
 
Administrativ kompetens för ett separat projekt föreslås i första hand införskaffas via t.ex. 
tjänsteköpsavtal med någon av medlemmarna. Projektkompetens utvecklas både hos den egna 
personalen och samverkansparterna. Eventuella tjänster i övrigt upphandlas enligt Lagen om 
offentlig upphandling. 
 
Med tydliga överenskommelser med samverkansparterna i projekten, som eliminerar risken att 
samordningsförbundet beslutar i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidtar 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahållande av tjänster avsedda för 
enskilda, finns i nuläget inga legala hinder för samordningsförbund att vara projektägare.  
 
Samordningsförbundet Skellefteå föreslås, utöver projektägarrollen, även i framtiden delta i 
socialfondsprojekt som medfinansiär eller samverkanspart. En medfinansiär har inget ekonomiskt 
ansvar utöver den medfinansiering som anges i medfinansieringsintyget. Som medfinansiär har 
förbundet, jämfört med projektägarrollen,  mindre möjlighet att påverka mål, målgrupp och 
styrning/ledning av projektet. 
 
Samordningsförbundet styrelse föreslås besluta 
 
att fr.o.m. 2013-01-01 utvidga deltagandet i Europeiska socialfonden till att omfatta 

rollerna som projektägare, medfinansiär eller samverkanspart. 



INBJUDAN TILL KONFERENS OM 
KOMMUNERNAS ROLL I ARBETSMARKNADSPOLITIKEN! 

Det regionala nätverket ACKan, som består av kommunala arbetsmarknadsenheter och samord-

ningsförbunden i Västerbotten, inbjuder till en lunch till lunch-konferens om kommunernas roll i 

arbetsmarknadspolitiken. Arrangör och värd för konferensen är arbetsmarknadsenheten i Skell-

efteå. 

 

TID OCH PLATS 

17–18 oktober 2012 på Stadshotellet i 

Skellefteå 

SYFTE 

Syftet med konferensen är att öka kunskapen 

om kommunernas respektive arbetsförmedling-

ens uppdrag och ansvar inom arbetsmarknads-

politiken, presentera ny kunskap om unga som 

varken arbetar eller studerar samt diskutera 

tillsammans hur kommunerna och nätverket 

kan utveckla sitt eget arbete och samverkan 

med andra myndigheter. 

MÅLGRUPP 

Förtroendevalda, ledare och medarbetare hos 

kommuner som arbetar inom eller är intresse-

rade av verksamhetsområdet. 

AVGIFT 

880 kr per person inklusive moms i självkost-

nadspris för konferenskostnader i form av lokal-

hyra, för- och eftermiddagskaffe samt luncher. 

Skellefteå kommun bjuder på middag med un-

derhållning. 

Hotellrum bokas av varje deltagare/kommun 

genom att ringa till Skellefteå Stadshotell tel. 

0910-71 10 60, anmäla sig till bokningsnummer 

44213 eller hänvisa till ACKan. Kostnaden för 

enkelrum beräknas till 850 kr per person. 

Rum finns också reserverade på Best Western 

Hotell Malmia. Ange bokningsnummer 14474 

eller hänvisa till ACKan. 

ANMÄLAN 

Anmälan om deltagande sker till Skellefteå 

arbetsmarknadsenhets myndighetsbrevlåda 

via nedanstående länk: 

arbetsmarknad.klk@skelleftea.se 

Ange följande i anmälan: 

 Kommun 

 För- och efternamn 

 Mailadress 

 Arbetsplats och funktion 

 Telefon nummer 

 Speciella önskemål om mat, 

faktureringsadress avseende 

konferensavgift och logi. 

Sista anmälningsdag är måndag 1 oktober! 

FRÅGOR ANGÅENDE KONFERENSEN? 

Kontakta Arbetsmarknadsenheten i Skellefteå 

kommun, Leif Löfroth 070-232 42 90 eller 

Siv Brännström 070-369 30 30. 

Välkommen! 

http://www.samordningsforbund.se/
http://portal.skelleftea.se/
mailto:arbetsmarknad.klk@skelleftea.se?subject=Anmalan%20till%20AME-konferens%20i%20Skelleftea%2017-18%20oktober,%202012


PROGRAM 
KOMMUNERNAS ROLL I ARBETSMARKNADSPOLITIKEN! 

ONSDAG 17 OKTOBER 

11.30 Lunch 

13.00 Inledning. 

Harriet Claesson, Skellefteå kommun 

13.20 Vilka möjligheter och skyldigheter har kommunerna när det gäller att agera arbetsmark-

nadspolitiskt – själva och i samverkan med andra aktörer? Hur ser nuläget ut hos kom-

munerna? 

Vivi Jacobson-Libietis, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 

14.20 Hur kan det lokala samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i länet ut-

vecklas? Vilka är de viktigaste förbättringsområdena? 

Representant, Arbetsförmedlingen 

15.10 Kaffe 

15.30 Vad visar 2011 års uppföljning av unga som varken arbetar eller studerar? 

Vilka framgångsrika metoder och arbetssätt finns? 

Hur kan arbetet på nationell, regional och kommunal nivå utvecklas? 

Oscar Svensson, Temagruppen Unga i arbetslivet 

16.45 Avslutning dag 1 

19.00 Middag, underhållning 

Plats: Skellefteå Stadshotell 

TORSDAG 18 OKTOBER 

08.30 Reflektioner från gårdagen 

09.00 Hur kan kommunerna i länet utveckla sina arbetsmarknadspolitiska insatser själva och i 

samverkan med andra? 

Grupparbete. 

10.10 Kaffe 

10.30 Redovisning av grupparbete. Hur går vi vidare med nätverket? 

Presentation av nätverkets verksamhetsplan/styrkort. 

11.45 Sammanfattning – avslutning 

12.00 Lunch 

Välkommen! 

http://www.samordningsforbund.se/
http://portal.skelleftea.se/
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Projektbeskrivning 
 
Syfte:  
Projektet syftar till att ge tredjelandsmedborgare en bättre tillgång och möjlighet att delta och påverka Skellefteås 
kulturliv, bl.a en röst i medborgardialogen runt ett framtida kulturhus och en mångkulturalisering av 
kulturarrangemang i Skellefteå. Projektet syftar också till att tillgängliggöra och anpassa kulturutbudet till 
tredejlandsmedborgarnas behov och önskemål- 
 
Genom projektet vill vi förbättra integrationen för tredjelandsmedborgare genom att skapa nya och förbättra 
existerande strukturer och insatser vilka ska underlätta för tredjelandsmedborgare att bli delaktiga i det samhälle 
de lever i. Dessutom vill vi öka förståelsen för målgruppens kulturella bakgrund för att skapa ett närmande till 
ordinarie verksamhet i föreningar, vid arrangemang etc.  
 
Syftet ska uppnås genom att  
* utbilda kulturvärdar (tredjelandsmedborgare) till att vara en länk mellan tredjelandsmedborgarna och befintliga 
kulturarrangemang och aktiviteter  
* skapa mångkulturella referensgrupper för ny kultur. Referensgrupperna deltar aktivt i urvalsprocesserna kring 
professionella arrangemang för framföras i Skellefteå på en världsscen.  
* visa professionella mångkulturella arrangemang på en ”världsscen”. 
* ta fram en metod för att involvera tredjelandsmedborgare (utan en mycket god kunskap i svenska) i 
medborgardialogen som är ett led i ett aktivt samhällsdeltagande som leder till större integration. 
* tillgängliggöra existerande kulturmötesplatser. Att skapa bättre informationskanaler och utveckla tillgänglighet 
för fler målgrupper (som inte har svenska som sitt modersmål) i existerande kulturmötesplatser, såsom 
närbibliotek, i kulturföreningar osv. och i ett kommande kulturhus i Skellefteå.  
 
  



Behovs och problemanalys 
Skellefteå är en mellanstor stad i norra Västerbotten, med en yta på 7 217 kvadratkilometer, varav 36 mil kust 
och ett invånarantal på 71 770 personer. Under 2010 flyttade 2.040 personer till Skellefteå kommun och ungefär 
1.600 personer studerar vid universiteten. I Skellefteå har vi ingen storstadsproblematik med stor segregering 
och främlingsfientlighet som mynnar i tydliga motsättningar och slitningar - ännu. Men tendenserna finns. Det 
finns grupperingar, det finns hinder för integration, det finns tredjelandsmedborgare som inte kommer in i 
samhället, det finns fördomar och förbehåll hos skellefteåbor. Bristerna i tillgänglighet för dem som inte har 
svenska som modersmål är mycket större än tillgångarna, vilket främst beror mer på okunskap än ovilja. 
 
Framgångsrik integrationspolitik är samhällsövergripande och långsiktig, den berör hela befolkningen och 
förutsätter insatser inom många sektorer och av ett stort antal aktörer. Kommunalt integrationsarbete ställer höga 
krav på samsyn och samverkan såväl inom kommunorganisationen som i relation till statliga aktörer, näringsliv 
och den ideella sektorn. Bland de inblandade aktörerna är kommunen den enda aktör som har mandat att leda det 
samlade arbetet. 
 
Att Skellefteå ska bli en attraktiv plats att bo och verka i, för alla människor är ett övergripande mål i Skellefteå 
kommuns integrationsstrategi (under arbete). Ett attraktivt samhälle är tolerant och inkluderande och mångkultur 
är en del av dess dynamik. En framgångsrik integration bidrar till kommunens attraktivitet och kan på så sätt 
både främja inflyttning och stävja utflyttning.  
 
I den nationella integrationsstrategin ses utbildning och arbetsmarknad som de viktigaste områdena för en 
välfungerande integration. Den lokala strategin komplettarar dessa områden med att lyfta fram vikten av 
samhällsetablerande insatser.  Delar av integrationspolitikens mål förväntas uppnås genom generella insatser 
som riktar sig till hela befolkningen och särskilda integrationsstärkande insatser föreslås vid behov som 
komplement. 
 
Tredjelandsmedborgare anvisas att bosätta sig i Skellefteå. Ofta flyttar de senare till södra Sverige eller större 
städer, där de kan hitta ett socialt sammanhang som är öppnare för nya. Det är få som har lyckats ta sig ut på 
arbetsmarknaden i Skellefteå. I en småstad tillsätts jobben ännu mer via kontakter vilket gör det i princip 
omöjligt att komma in då den sociala strukturen inte släpper in någon ny. I städer där integration har funnits 
under en längre tid är man van vid svenska på olika sätt, det finns en acceptans att det svenska språket inte måste 
talas på enbart ett vis, detta finns ännu inte i Skellefteå. När en Skellefteåbo möter någon med en annan accent 
beslutar de flesta sig ganska snabbt för att individen inte kan tala svenska tillfredställande, och nedvärderar 
personens kompetens enbart baserat på förutfattade meningar och okunskap.  
 
Kultur är en viktig del för att skapa tillväxt och attraktivitet. Kultur skapar "fler språk" och underlättar 
kommunikationen när det talade språket är i vägen. Kultur skapar gemenskap och mening. Kultur skapar 
mötesplatser och genom kulturella uttryck kan man själv både vara en aktiv aktör och åskådare. Skellefteå 
kommuns integrationsstrategi nämner kommunala kulturinrättningar såsom biblioteken, teatern och museer och 
ett framtida kulturhus som både aktörer och mötesplatser som har stor potential att bli tongivande inom det 
kommunala integrationsarbetet.  Detta ska utvecklas genom ”Culture4All”. 
 
Att göra kulturlivet i Skellefteå tillgängligt för hela Skellefteås befolkning är en demokratifråga. Det är också en 
hälsofråga, då kultur kan ha läkande effekt och sätta igång människors tankar och idéer. Ge idéerna plats är 
Skellefteås nya ledord sedan 2012, och för att allas idéer ska kunna komma fram behövs det här projektet för att 
utbilda kulturvärdar och skapa nya strukturer. 
 
Skellefteå kommun arbetar nu mer och mer med medborgardialoger, bl. a när det gäller ett kommande kulturhus. 
Här är det viktigt att få med målgruppens synpunkter för att ge dem möjlighet att påverka det framtida utbudet. 
Utmärkande för Skellefteå är klimatet: både det faktiska klimatet med kyla och mörker på vintern, och det 
sociala klimatet där en stor del av Skellefteåborna inte är öppna för att släppa in nya i den sociala gemenskapen, 
utan umgås gärna med personer kan känner sedan tidigare.  
 
Kulturavdelningen vid Skellefteå kommun har i sin verksamhet svårt att nå ut till målgruppen med sina 
arrangemang.  Genom de senaste årens deltagande i integrationsprojektet 4All och 4All plus (huvudman: Urkraft 
i Skellefteå www.4-all.se) har kultur- och biblioteksavdelningen gjort en mängd olika erfarenheter kring 
integration och kultur. Dels att kultur och estetiska lärprocesser är bra och fungerande redskap för att lära sig ett 
nytt språk och ett nytt samhälle, men att det krävs gott om tid, professionalism, tolkhjälp och resurser. Dels att de 
befintliga mötesplatser som finns inom Kultur- och biblioteksavdelningen, såsom bibliotek, kulturcentrum 

http://www.4-all.se/


(Nordanå) m.m. är goda mötesplatser som kommer att fortsätta vara det, men de behöver hjälp på vägen att bli 
mer tillgängliga för fler språkgrupper. Se bilaga med Resultat och reflektioner från 4All-projektet. 
 
Kulturenheten har deltagit i 4 All projektet på flera sätt. I inledningsskedet arbetade två personer i projektet 
(totalt 25% tjänst) i utbildningsdelen med estetiska läroprocesser.  Arbetet utvecklades och utvärderades. Se 
bilaga. Under sista året fokuserades arbetet på ”Mötesplatser som möjliggör integration”, en naturlig utveckling 
utifrån integrationsmålsättningen. Bägge dessa två inriktningar inom integrationsarbetet ”estetiska läroprocesser” 
och ”mötesplatser” kombinerades i ”4All plus”, där samhällsinformation till nyanlända kombinerades med 
skapande verksamhet ute på några av närbiblioteken under våren 2012, med mycket gott resultat. Dessa 
erfarenheter tas med in i ”Culture4All”. 
 
Utvärderingen av 4All visar på att det är svårt för målgruppen att få information om vad som händer inom 
kultursektorn. Man inte alltid vet vad kultur är, och att man är osäker på vad man kan och får göra. Att 
exempelvis hitta aktiviteter för sina barn kan vara en snårig djungel och det är ibland är svårt att veta vad som 
förväntas av dem eller att man helt enkelt har svårt att ta till sig ett annat kulturutbud än vad man är van vid.  
 
Behov finns av att förmedla lärdomarna från 4All och 4All plus till fler tredjelandsmedborgare. Det finns ett 
behov av att förstå det samhälle men kommit till, och ett behov att få del av kulturens område. Ett område som 
kan vara ganska komplext och som man inte helt naturligt kommer i kontakt med via de informations- 
utbildningsinsatser och finns för målgruppen idag. Behovet har varit stort av att ta del av och lära sig om det 
lokala kulturlivet, och dessa kunskaper tar tid att förstå och uppleva. Kunskaper som främst behöver upplevas, 
inte ”bara” pratas om och titta på. 
 
En av projektets slutsatser är att man behöver återkommande vägledning. Under 4All projektets sista år, hösten 
2012 och våren 2013, kommer kultur- och biblioteksavdelningen arbeta kring mötesplatser som möjliggör 
integration. En modell ska formas kring befintliga mötesplatser, såsom närbibliotek, och bra former för att sprida 
information kring mötesplatserna ska identifieras. Som ett led i detta kommer utbildningsaktiviteter för 
kulturpersonal att genomföras. Dessa ska belysa goda exempel på nya sätt att sprida information och 
kommunicera budskap, innehåll och utbud till en mer differentierad befolkning än vad som görs idag, detta 
väntas leda till nya rutiner och arbetssätt.  
 
Skellefteå kommuns kundtjänst var också en del i 4All. Inom projektet anställdes en utlandsfödd med goda 
språkkunskaper i både svenska och persiska projektanställas - en väl fungerande informationsfunktion med stor 
utvecklingspotential för nya tredjelandsmedborgare. Vid vissa tillfällen kunde informationsvärden finnas med 
vid andra verksamheter där utlandsfödda inbjudits, även kulturverksamhet, för att finnas som brygga över språk- 
och kulturbarriärer. Detta upplevdes som viktigt, och genom att utbilda kulturvärdar med olika språk- och 
kulturbakgrund blir ett sätt inom Culture4All att fortsätta överbrygga barriärer. 
 
Inom prioritering 1 "Praktisk tillämpning av EU:s gemensamma grundprinciper", med åtgärd "Interkulturell och 
interreligiös dialog", där den särskilda prioriteringen kräver "interkulturella dialogmöten" avser projektet att 
arbeta främst med metoderna referensgrupper, kulturvärdar och dialogmöten där vi kommer att utöka och 
fortsätta Skellefteå kommuns arbete med medborgardialoger.  
 
Projektet fokuserar på att samla information om målgruppens behov inför ett kommande kulturhus i Skellefteå, 
som planeras inom de närmaste åren. Projektet behövs för att målgruppen ska få möjlighet att få sin röst hörd i 
dialogen, men även ge dem möjligheten att först få en förståelse för vad kultur kan vara och skapa sig en 
uppfattning om vad de själva vill med Skellefteås kulturliv. Genom att skapa dialog mellan tredjelands-
medborgare i Sverige och majoritetssamhället ökas bägges kunskaper och man skapar ömsesidig förståelse. Det 
är viktigt att få med målgruppens synpunkter och att ge dem möjlighet att påverka det framtida utbudet av kultur 
i Skellefteå och att arbeta fram en metod och modell som kan användas även av andra med liknande problematik.  
 
Vilka omfattas av projektet? 
Projektet riktar sig till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare, i enlighet med 
programmets målgrupper. På individnivå är dock detta svårt att säkra då informationen delvis är sekretessbelagd.  
De nya strukturer och arbetssätt som arbetas fram inom vårt projekt, kommer även att gagna fler än målgruppen 
på lång sikt. 
 
Projektets insatser når målgruppen på tre sätt: för det första genom riktade insatser för information om det 
nuvarande kulturutbudet. För det andra når vi målgruppen genom kulturella mötesplatser (och dialogmöten). För 



det tredje kommer kunskap utvecklas om vilka kulturyttringar som tilltalar och lockar människor från andra 
kulturer.  
 
Projektet ska genomföras med deltagande av minst 50 nyanlända tredjelandsmedborgare i 
kulturvärdsutbildningar, referensgrupper och dialogmöten. Än fler nås genom mötesplatser, arrangemang och en 
bättre tillgång till kulturutbudet. 
 
Efter projektets genomförande ska dessa individer ha bättre förutsättningar att integreras i samhället och vara 
aktiva samhällsmedborgare på sina egna villkor. Fler ska vilja bo kvar i Skellefteå och finna sin plats på 
arbetsmarknaden, på fritiden och inte minst i kulturlivet. 
 
Skellefteå kommun, Kultur- och biblioteksavdelningen arbetar med att stärka och bredda kulturutbudet för alla 
som lever och verkar i kommunen. Det sker bland annat genom egna evenemang, rådgivning, bidragsgivning 
och samordning. Avdelningen består av två enheter; biblioteksenhet (med tio kommundelsbibliotek, 
Campusbiblioteket och barnens bokbuss) samt allmänkultur. Inom allmänkulturens ansvarsområde finns 
konsthallar, slöjd- och konsthantverk, programverksamhet för barn och vuxna främst inom teater, dans, musik 
och teater samt kulturstöd till studieförbund och föreningsliv. 
 
Projektet omfattar även dem i Skellefteå kommun som arbetar med att nå ut med kulturverksamhet i sin yrkesroll 
och som möter och kommer att möta dessa nya målgrupper. Utbildningsaktiviteter för kulturpersonal fokuseras 
på att se över hur man informerar och kommunicerar budskap, innehåll och utbud till en mer differentierad 
befolkning än vad som görs idag. Detta väntas leda till nya rutiner och arbetssätt. Arbetsmetoden kommer 
förmodligen även att innehålla viss produktion av informationsmaterial eller användandet av ny teknik på nya 
sätt, vad som krävs kommer utvecklingsarbetet att påvisa och undersöka.  
 
En utredning pågår om innehåll och placering av ett kommande kulturhus i Skellefteå.  
 
 
Mål och indikatorer 
 
Hur beaktas den särskilda prioriteringen 
Interkulturell dialog genomsyrar hela arbetssättet, med särskilt fokus på kulturvärdar, referensgrupper för ny 
kultur och dialogmöten 
 
 
Genomförande 
Ansats och mål i Skellefteå kommuns integrationsstrategi relaterar till såväl den lokala som den regionala 
utvecklingsstrategin och överensstämmer väl med EU:s 11 grundprinciper för integration. Sveriges nationella 
integrationsstrategi, Egenmakt mot utanförskap, präglas av ett storstadsperspektiv som gett den en något 
annorlunda ansats. Denna strategi utgår från Skellefteås lokala förutsättningar. Detta projekt har sin bas i 
Skellefteå kommuns integrationsstrategi och det arbete som tidigare utförts genom projekt som 4All (liksom 
förstudien som låg till grund för 4All). 
 
Projektet har fyra parallella ben: 

• kartläggning och dialogmöten om tredjelandsmedborgarnas behov och önskemål av kulturinformation, 
kulturutbud och ett framtida  kulturhus. 

• rekrytering och utbildning av kulturvärdar som blir en länk mellan tredjelandsmedborgarna och 
befintliga kulturarrangemang och aktiviteter  

• Genomförandet av fem världskulturarrangemang som väljs ut av en mångkulturell referensgrupp  för ny 
kultur 

 
Kartläggning och dialogmöten 
En kartläggning kommer att göras av tredjelandsmedborgarnas behov och önskemål av kulturinformation, 
kulturutbud och ett kulturhus. Detta ska skapa bättre informationskanaler och utveckla tillgänglighet för fler 
målgrupper (som inte har svenska som sitt modersmål) i existerande kulturmötesplatser, såsom 
kommundelsbibliotek, inom de organisationer som samverkar inom projektet samt ge en metod för att involvera 
tredjelandsmedborgare (utan en mycket god kunskap i svenska) i medborgardialogen som är ett led i ett aktivt 
samhällsdeltagande som leder till större integration. 
 



Dialogmöten kommer att hållas med representanter från olika länder och regioner.  Dessa kommer att ge 
kunskap om hur strukturerna för att nå ut till tredjelandsmedborgaren och få in synpunkter från dem kan 
förbättras. Målsättningen är att strukturerna förbättras så att kommande nyanlända tredjelands-medborgarna 
kommer till ett bättre system än det som finns i dagsläget. Dialogmötena kommer även att resultera in en rapport 
och kommer att användas som underlag i diskussionerna i referensgruppen för ny kultur. Deltagarna till 
dialogmöten rekryteras genom etniska föreningar och organisationer som arbetar med målgruppen, som 
Mångkulturellt Forum, Röda Korset etc. 
 
Kulturvärdar 
Kulturvärdar kommer att rekryteras via sedan tidigare projekts upparbetade kanaler - via Urkraft, SFI, 
Arbetsförmedlingen, föreningslivet, studieförbund osv.  De kommer att genomgå en kulturvärdsutbildning där de 
lär sig mer om det svenska samhället, kultursektorn och kulturutbudet - med fokus på Skellefteå, värdskap etc. 
 
Efter att ha deltagit i utbildningen ska den enskilda individen ha stärkt sin självkänsla, ökat sitt sociala nätverk, 
veta hur den svenska kultursektorn och det svenska kulturutbudet fungerar och hur de själva kan delta och 
påverka. Individen ska själv kunna se sin kompetens och kunna förmedla den till omgivningen. Genom projektet 
ska strukturerna finnas för fler att kunna uppnå samma resultat efter projektets slut. 
 
Vid projektets varje arrangemang på ”världsscenen” kommer 5 av de utbildade kulturvärdarna anställas per 
tillfälle, för att göra steget lättare för intresserade tredjelandsmedborgare att komma till arrangemangen eftersom 
man möts av någon som kan ens eget språk. Kulturvärdarna är också tänkta som informella ambassadörer 
informationskanaler för arrangemangen. (60) 
 
Vid 10 av kultur-och biblioteksavdelningens ordinarie kulturarrangemang kommer 2 av de utbildade 
kulturvärdarna anställas per tillfälle, för att göra steget lättare för intresserade tredjelandsmedborgare att komma 
till arrangemangen eftersom man möts av någon som kan ens eget språk. Kulturvärdarna är även här också 
tänkta som informella ambassadörer informationskanaler för arrangemangen.  
 
Tanken är att arbetet med mångkulturella kulturvärdar kommer utökas och sedan bli en del av ordinarie 
verksamhet efter projektets slut.  
 
Referensgrupp för ny kultur 
Referensgruppen kommer att bestå av minst fem tredjelandsmedborgare tillsammans med andra som arbetar 
inom kultursektorn och kommer att ha minst fyra träffar.  Tredjelandsmedborgarna som ingår ska om möjligt ha 
erfarenhet och engagemang från kultursektorn i sitt hemland. Referensgruppen kommer att bestå av båda 
professionella och amatörer och kommer att ha som uppgift att välja ut arrangemang till Skellefteås ”världscen”. 
Referensgruppen kommer att representera flera nationaliteter och ha som utgångspunkt att välja olika 
arrangemang som anknyter till tredjelandsmedborgarnas hemområden.  
Deltagande i referensgrupper kommer att öka det sociala nätverket, stärka självkänslan och känslan av 
inflytande, och ge en bättre kännedom om världskultur i Sverige samt vara en möjlighet att dela med sig av sin 
kultursyn.  
 
”Världscen”  
Under projektet kommer minst fem mångkulturella produktionerna visas på ”världsscenen”.  Produktionerna 
(som kan vara musik, teater eller dans etc.) kommer att vara diskuterade och utvalda av ”referensgruppen för ny 
kultur”.  Arrangemangen blir ett närmande mellan tredjelandsmedborgare och svenskar. Arrangemangen 
kommer att vara ett sätt att lära svenskarna mer om kultur i andra delar av världen och ett sätt att göra steget till 
att delta i kulturlivet mindre för tredjelandsmedborgarna genom att erbjuda ett arrangemang som för många 
anknyter till något bekant i deras hemländer. Flerspråkiga kulturvärdar kommer att finnas på plats vid 
arrangemangen och kulturbussar kommer att erbjudas målgruppen utan kostnad för att säkerställa att 
tredjelandsmedborgare i ytterområden kan ta sig till och från arrangemanget. (Genom tidigare aktiviteter i 4All 
har det framkommit att det är svårt att ta sig till vissa arrangemang på grund av dåliga kommunikationer). 
 
Musikprofessorn och "etnomusikologen" Robert. E. Brown försökte under 1960-talet övertyga världen om att 
musiken borde gå i främsta ledet när det gäller att befrämja förståelse mellan olika kulturer. Det som är särskilt 
viktigt, enligt Brown, är blandningen av musik: att publiken får höra och lära sig att tycka om musik från andra 
världsdelar (enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rldsmusik). Enligt Culture4All gäller detta även andra 
konstarter. 
 
 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert._E._Brown&action=edit&redlink=1


Tillgängliggörande av existerande kulturmötesplatser. 
Att skapa bättre informationskanaler och utveckla tillgänglighet för fler målgrupper (som inte har svenska som 
sitt modersmål) i existerande kulturmötesplatser, såsom närbibliotek, i kulturföreningar osv. och i ett kommande 
kulturhus i Skellefteå. Kartläggningen och lärdomar från ovanstående nämnda dialogmöten kommer att ligga till 
grund. Arbetet med utvecklingen av mötesplatserna och dess personal kommer att bidra till integration genom 
möten med svenskar och med svenska funktioner. Dessa förbättras under projektet. Existerande 
kulturverksamhet kommer att utvecklas, en idé är multikulturella slöjdklubbar för barn. Under projektet kommer 
några olika utvecklingar av sådan verksamhet att provas, kanske även i samarbete med intresserade kulturvärdar 
eller andra projektdeltagare. 
 
Studiebesök 
Att lära av andras tidigare arbete är en viktig del. Lärdomar kommer att samlas in från liknande projekt och 
studiebesök kommer att göras av styrgruppen. Dels till Malmö för att titta närmare på deras mycket 
uppmärksammade arbete med att ge sitt kulturhus en mångkulturell prägel. Likaså kommer ett studiebesök till 
mångkulturella Berlin för att besöka kulturinstitutioner och organisationer för att fördjupa sig i hur man arbetar 
där. 
 
Konferens 
En konferens kommer att anordnas för att ge inspiration, visa på goda exempel från andra liknande projekt och 
sprida projektets erfarenheter. Målgruppen kommer att vara andra som direkt eller indirekt arbetar med 
integration och ge inspiration och nya verktyg i det arbetet. 
 
Samarbeten 
Även Urkraft söker finansiering för ett nytt projekt som fokuserar på medborgarkunskap och praktik efter arbetet 
med 4All. Projekten kommer utföras i nära samarbete. Projektledarna kommer att ha regelbundna möten för att 
dela med sig av erfarenheter och se hur man kan dra nytta av varandras projekt. "Culture 4All" kommer att 
använda Urkrafts projekt som en kanal för att nu ut med information om kulturvärdsutbildningen och 
dialogmöten. 
 
Samarbete kommer också att ske med en mängd andra aktörer som; 

• SFI och arbetsmarknadsavdelningen inom Skellefteå kommun.  
• Västerbottensteatern och Skellefteå Museum. 
• Mångkulturellt forum, Skellefteå, en ideell förening som arbetar för mångfald i arbetslivet och för att 

underlätta möten mellan svenskar och invandrare. Mångkulturellt forum har 250 medlemmar. 
• Föreningsliv och studieförbund 

 
 
 
Tid och aktivitetsplan 
 

• Rekrytering av projektmedarbetare, strukturera projektarbetet med innehåll, informationsplan, 
uppföljning och utvärdering 

 
• Rekrytering av deltagare till de olika metodgrupperna, kulturvärdar, referensgrupper osv. 

 
• Metodutveckling och uppstart av dialoggrupper, utbildning av kulturvärdar osv. 

 
• Metodutveckling och utbildning av kulturpersonal med utveckling av informationsmaterial, viss 

kulturverksamhet med potential och utveckling av nya metoder och arbetssätt 
 

• Internationell studieresa för utbyte av metoder och erfarenheter, under 2014 
 

• Löpande projektkoordinering och ekonomi. Styrgruppsmöten 
 

• Genomförande av tillgänglighetsinsatser vid mötesplatser 
 

• Utvärdering och slutrapportering, ev. konferens för kulturarbetare utifrån projektresultaten 
 

• Spridning av projektresultat 



 
Den slutliga målgruppens och/eller projektpartnernas engagemang 
Engagemang uppnås genom deltagandet i styrgrupp där deltagarna tillfrågats utifrån potentialen för strategiskt 
påverkansarbete, att nå varaktiga resultat. Styrgruppen kommer att ha en stående punkt på dagordningen: hur 
drar vi nytta av projektets lärdomar och hur implementerar vi de goda resultaten? 
 
Målgruppens egen medverkan i utvecklingen och genomförande av projektet prioriteras, det är en förutsättning 
för långsiktigt hållbara projektresultat som ger resultat för målgruppen. Ett tillvaratagande av den kompetens 
deltagarna har, en involvering av deras engagemang blir en bidragande orsak till att projektet kommer att bli en 
förebild i andra kommuner. Det ska på sikt ge en förbättrad tillväxt, ger en ökad mångfald och ett öppnare 
samhälle. 
 
Den särskilda prioritering som är kopplad till åtgärden INTERKULTURELL OCH INTERRELIGIÖS DIALOG 
vi har valt är INTERKULTURELL DIALOG. Den särskilda prioriteringen kommer att vara den centrala 
arbetsmetoden att nå människor som med dagens resurser har svårt att engagera sig i samhällsdebatten och ta del 
av information. 
 
Vi har även valt prioriteringen SAMVERKAN med åtgärden TREDJELANDSMEDBORGARES AKTIVA 
DELTAGANDE KRÄVS. Genom samverkan med främst projektpartners från tidigare 4All projektet och 
implementera dessa erfarenheter in i ett nytt projekt, kommer det nya tredjelandsmedborgare än bättre till del. 
Utvecklingsarbetet görs effektivare genom fortsatt samarbete. 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
 
Mervärde 
NY OVÄNTAD VERKSAMHET 
Med hjälp av projektet är förhoppningen av kulturverksamheten breddas i kommunen, särskilt tydligt i och med 
de faktiska föreställningarna som referensgruppen planeras att delta med att få köpa in. Ett förväntat mervärde är 
att deltagarna under tiden får redskap och språk att själva arrangera offentligt kulturverksamhet, vilket gör att 
även Skellefteåbon får möta ny, kanske oväntad kultur. 
 
SAMVERKAN 
Utan samverkan med en mängd olika parter kommer inte projektet att lyckas. Med samverkan når vi ut till 
kommande deltagare och kommande kulturaktörer och mottagare av kultur i Skellefteå. Med samverkan kan vi 
påverka och bli påverkade, vilket bör leda till utveckling och nytänkande. 
 
NYSKAPANDE   
I och med att projektet ska arbeta för att förändra invanda system och strukturer, så är förhoppningen att dessa 
nya strukturer och system berör människorna som finns i dess närhet och förändrar även den mest invanda 
Skellefteåbo till att våga anställa en person med annan härkomst än svensk. 
 
JÄMSTÄLLDHET 
Genom ökad kunskap hos tredjelandsmedborgaren om det nya samhällets utbud och funktioner, ökas även 
jämställdheten eftersom integrationsprocessen påskyndas, och blir ringar på vattnet kring den utbildade. 
Kunskapen sprider sig till barn, vänner och släktingar. 
 
Hur sprida och implementera projektet 
Eftersom projektets ambition är att ta fram en modell hur man som institution/organisation kan arbeta med nya 
målgruppers åsikter, kunskaper och tankar, så kommer vi att vilja dokumentera resultaten noggrant i en 
RAPPORT som kan spridas till främst fler kulturförvaltningar och användas i det fortsatta arbetet med 
kommunens kulturhus. Om arbetet med att tillgängliggöra kommunens mötesplatser för nya grupper skulle 
kanske projektet kunna avslutas med en KONFERENS där erfarenheterna ska inspirera andra aktörer i Sverige. 
Kanske kan konferensen göras i samband med att det transnationella samarbetet pågår, så att vi kan erbjuda 
erfarenheter från övriga Europa också? 
 
Transnationalitet 
Ett studiebesök kommer att göras till mångkulturella Berlin för att fördjupa sig i hur man arbetar där. 
 



Projektorganisation 
Projektgruppen kommer att bestå av en kärna av tre personer med olika kunskapsområden. Projektet leds av 
heltidsanställd projektledare som även har ett styrnings- utvecklings- och utbildningsansvar. Denne arbetar 
praktiskt med dialogmöten, referensgrupper och utbildar kulturvärdar och kommer därför att behöva ha bred 
kunskap inom kulturens olika områden, pedagogisk erfarenhet liksom projektledarerfarenhet. En deltid 
projektanställd arbetar med ekonomi och rapportering till finansiärer. Att anpassa information och 
marknadsföring till målgruppen blir en viktig komponent i projektet, och kompetensen kommer att tas in på 
timmar. Personen ifråga har med sig gedigen erfarenhet av marknadsföring och hur man anpassar budskapet till 
olika målgrupper. Till detta kommer övriga utbildare, föreläsare, översättare och tolkar etc att upphandlas vid 
behov. 
 
Projektledaren kommer att placeras tillsammans med kultur- och biblioteksavdelningens ordinarie verksamet och 
kommer att vara med vid arbetsplatsträffar och verksamhetsmöten. Detta innebär en större spridning av projektet 
inom avdelningen. Andra verksamhetsansvariga för exempelvis konst och dans kommer att vara med i 
referensgruppen så att det mångkulturella perspektivet sedan även tas in i ordinarie verksamhet. 
 
Projektets styrgrupp kommer att träffas en gång per halvår för att följa projektet. Styrgruppen kommer att bestå 
av enhetscheferna för kulturenheten och biblioteksenheten, representation av arbetsmarknadsenheten vid 
Skellefteå kommun och Mångkulturellt Forum. 
 
Riskanalys 
Risk:  Åtgärd: 
Projektverksamheten Inom kommunens kulturverksamhet är projektarbete ett väl inarbetat arbetssätt, 

vi har därför verktygen för att styra om utifrån vad uppföljning och utvärdering 
säger, löpande. Vid större projektändringar kontaktas ESF-rådet för gemensamt 
beslut. 

 
Aktiviteterna Skulle de olika dialog- och utbildningsmetoderna fungera kommer vi att agera 

för en förändring av dessa, tillsammans med inblandade parter för att komma till 
en lösning som fungerar bättre. 

 
Kompetens ??Finns projektpersonal med kompetens tillgänglig?? 
 
Budget Eftersom resultatet av den del av utvecklingsarbetet är fullständigt okänt idag, 

vad som ex. skulle kunna behövas i informationsmaterial/teknik för att förenkla 
för tredjelandsmedborgare att ta till sig kulturverksamheten, kan vi inte veta 
vilken budget som vi borde ha. Risken är att kostnaderna för ny teknik 
överskrider de ansökta 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
BILAGA 
Resultat och reflektioner kring 4All projektet 

- September 2012 
 
 
 
Sifforna gäller utbildningen där vi haft tre grupper inom ramen för 4 all och 4 all plus på totalt 25 
personer med huvudfokus på språklig utveckling och medborgarkunskap. Det finns inga klara siffror 
på hur många som gått till jobb eller studier eftersom vi inte behöver ha de indikatorerna. däremot 
visar enkäter och intervjuer att över 90% upplever sig ha bättre förankring i samhället. 
 
 
MÅL 1: FÖRANKRAD MODELL FÖR UTBILDNING FÖR NYANLÄNDA TREDJELANDS-
MEDBORGARE 
Förväntat resultat: En utbildningsmodell som är utformad och testad ihop med deltagare, och 
implementerad i ordinarie verksamhet efter projekttidens slut. Totalt 40 deltagare ska testa 
utbildningarna och bidra till dess utformning. Faktiskt resultat: ej slutfört - hittills 25 deltagare. 
 
MÅL 2: FÖRANKRAD MODELL FÖR UTBILDNING FÖR ARBETSLIVET OCH MYNDIGHETER 
Förväntat resultat: En metod för utbildning till arbetslivet och myndigheter, som är interaktiv och 
skapar dialog om kultur, värdegrund, förhållningssätt etc. Minst 20 arbetsplatser och myndigheter ska 
omfattas i projektet som del av test och bidra till utformning. Faktiskt resultat hittills: 50 arbetsplatser 
och ca 140 deltagare omfattas av detta. 
 
MÅL 3: INFORMATIONSPLATSER TILL NYANLÄNDA TREDJELANDSMEDBORGARE SKA FINNAS 
SOM DEL I ORDINARIE KOMMUNAL INFLYTTARSERVICE 
 
Förväntat resultat: utformning av en informationsplats och nödvändigt informationsmaterial på lämpliga 
språk. Denna integreras i Skellefteå kommuns kundtjänsts ansvar för inflyttarservice. En modell för 
samordning informationsöverföring (från myndigheter till tredjelandsmedborgare) ska utformas för att 
informationen ska bli klar, konsekvent och komplett. När projekttiden är slut ska de utprovade 
modellerna redovisas skriftligt till cheferna för de berörda institutionerna så att resultatet även 
fortsättningsvis kan användas även om personal byts ut. Faktisk resultat - ej slutfört. 
 
MÅL 4: MÖTESPLATSER SOM MÖJLIGGÖR INTEGRATION 
Förväntat resultat: I projektet ska en mötesplatsmodell ha utformats, där mötesplatserna fortsätter 
verka för integration efter projekttiden. Mötesplatserna skapas på platser som är naturliga 
mötesplatser för andra svenskar.  Modellen ska utformas i samverkan med minst 10 mötesplatser och 
testats genom att anordna mötesplatsaktiviteter i projektets regi på dess mötesplatser. Förväntat 
resultat är också att människorna sedan fortsätter att träffas och lära sig av varandra, att 
mötesplatserna blir en naturlig plats för mångkulturella möten. Vi förväntar oss också att människor 
upptäcker kraften i folkbildningen. I modellen ingår också att identifiera de bästa formerna för att 
sprida informationen om mötesplatserna. Faktiskt resultat - ej slutfört. 
 
 
 
 

  



BILAGA 
4All  - Strategi för hösten 2012 och våren 2013 
 
De delar som Kulturenheten i Skellefteå är inblandad i under denna period är markerad 
med understrykning 
 
 
MÅL 1: FÖRANKRAD MODELL FÖR UTBILDNING FÖR NYANLÄNDA 
TREDJELANDSMEDBORGARE 
 
Vi vill ändra till ny (utvecklad) målgrupp –från kvinnliga analfabeter till kvinnor och män som är 
lågutbildnade och analfabeter. Anledningen är att vi genom 4All plus projektet lärt oss att 
gruppdynamiken med en blandad grupp blir så mycket bättre. Arbetsförmedlingen och SFI kan också 
garantera att vi kan hålla de antal deltagare vi lovat enligt planen i projektet eftersom det i princip varit 
kö till 4All plus projektet.  
 
En erfarenhet vi gjort det senaste året när vi jobbat i projektet med utbildningen är att vi inte ska lägga 
så stort fokus på jobbcoachingsinsatser i de kommande grupperna. Vårt fokus är ju 
medborgarutbildning och inte arbetsmarknad. Vi kommer istället att intensifiera samarbetet med SFI:n 
och det nya projektet Spira Integration som ägs av Medleforsfolkhögskola och är ett projekt 
delfinansierat av Socialfonden. Medlefors Folkhögskola jobbar med personer som slutfört SFI och vill 
hitta en plats på arbetmarknaden. Målet är att vi ska ta tillvara på de verksamheter som finns i 
kommunen i form av ordinarie verksamheter eller projekt för målgruppen. Tillsammans tänker vi 
vidareutveckla ett koncept där SFI och 4All är steg ett, som sedan kan leda vidare till steg två som är 
SFI + Spira Intergration. Om vi gör detta ökar vi chanserna till hållbarhet och implementering. 
 
Maria Lindgren är ansvarig för utbildningen och de kommande grupperna. Vi har bestämt att vi 
kommer att ändra upplägget lite på utbildningen så att de övriga aktörerna kommer att kunna ta mer 
ansvar för projektets övriga delar; Informationsplats, Mötesplatser och företagsutbildning och endast 
en person ansvarar för utbildningen som i nuläget kan anses som förankrad i kommunen.  
 
Genomförs av: Urkraft 
 
 
 
MÅL 2: FÖRANKRAD MODELL FÖR UTBILDNING FÖR ARBETSLIVET OCH MYNDIGHETER 
 
Vi har i projektgruppen gått igenom målet för företagsutbildningen och bedömer den som hållbar och 
relevant för fortsatt arbete och att inga större justeringar behövs göras. 54 arbetsplatser (130 
personer) har deltagit i företagsutbildningen så här långt, (enligt projektansökan hade vi som mål 20 
företag!) de har bidragit till utformningen på det sättet att vi innan föreläsningarna startade så var vi ute 
och frågade arbetsplatser vad de skulle vilja utvecklas mer om inom detta område.  
 
Det vi kommer att lägga till efter varje föreläsningstillfälle är reflektioner tillsammans med deltagarna 
för att ge möjlighet att fundera hur vi kan använda informationen till utveckling för Skellefteå. Vi ska 
också nu jobba med en implementering av utbildningen och se hur den på bästa sätt kan fortleva efter 
projektet. Höstens arbete fokuseras på att besöka arbetsgivarna som deltar i utbildningen mellan 
utbildningstillfällena. Samverkan kommer att ske med kommunens integrationsstrateg Anna-Klara 
Granstrand.  
 
Vi vill också trycka mer på utvärderingarna efter föreläsningarna då få har lämnat in sådana. Senast 
december 2012 ska vi ha en metod för en förankrad modell och vi ska även då bestämt hur vi ska 
sprida resultatet.  
 
Vi kommer även under detta delprojekt samarbeta med Spira integration för att säkerställa vem som 
gör vad gällande kontakt med arbetsgivare. Där är planen för hösten att vi arbetar med en mer 
grundläggande värderings- och behovsanalys medan Spira jobbar med handledarutbildningar. 
 



Vi kommer att samverka mer med kommunens Integrationsstrateg och de övriga projekten som pågår 
i kommunen för att säkerställa att vi jobbar åt samma håll och var det finns luckor. 
 
Vi har skapat ett nätverk bestående av AF, Skellefteå kommuns Integrationsstrateg och projekt som 
jobbar för att förbättra mångfalden på arbetsplatser.  
 
Gällande implementering hoppas vi på en samkörning med kommunen med löpande utbildningar 
några gånger per år för handledare och en mer övergripande värderings och lönsamhetsföreläsning 
en gång per år. Diskussioner med Skellefteå kommuns Integrationsstrateg och kommunledning pågår! 
 
Vi har även i samtal med företagslivet i Skellefteå fått igenom ett nytt pris till Skellefteås 
Näringslivsgala ”Alvargalan” – mångfaldspris. Vi ser det som en viktig del i att få upp mångfaldens 
lönsamhet i ljuset. 
 
Kontakt är också tagen med projektet öppna dörrar i Gävleborg. Christina Wiklund kommer att åka 
den 27 augusti för att ta del av hur man i det projektet har arbetet för att nå ut till arbetsgivare på ett 
konstruktivt sätt med fokus på lönsamhet. 
 
Tidplan:  
Juni -12 – juni- 13  förankringsarbete med lokala näringslivet. 
Juni -12 – juni- 13 Nätverksarbete och samverkan med olika projekt 
Okt -12 – Feb -13 Utbildningarna och föreläsningsserien fortsätter.  
Sept – Dec utveckling av handledarutbildning.  
Feb-13 – april -13 Uppföljning och Utvärdering av föreläsningsserien/plan för fortsatt arbete. 
Jan – Maj testning av handledarutbildning 
 
Genomförs av: Urkraft. Föreläsningsseriens genomför alla samarbetsparter tillsammans, 
Urkraft, Kulturenheten, Kundtjänst och NBV 
 
 
MÅL 3: INFORMATIONSPLATSER TILL NYANLÄNDA TREDJELANDSMEDBORGARE SKA 
FINNAS SOM DEL I ORDINARIE KOMMUNAL INFLYTTARSERVICE 
 
Delmål: 

• Forum, dvs en plats, ska anordnas dit alla i målgruppen kan söka sig för att få information. 
Den ska underlätta för nyanlända tredjelandsmedborgare att hitta vägarna ut i samhället och 
att förbättra möjligheterna att nå de formella systemen.  

 
• Skapa hållbara aktiviteter som innebär att samhällsinformation är tillgängligt för alla 

kommunmedborgare 
 
Aktiviteter vi ska genomföra för att nå målen: 

• Skapandet av informationsmaterial på fler språk  
• Stöd i sökandet av information om kommunen och övriga aktörer via datorn,  
• praktisk vägledning m.m.  
• Kartläggning av det som är gemensamt, nyckelpersoner, föreningar, organisationer, 

myndigheter som tillhandahåller samhällsinformation. 
• Tydliggöra roller och ansvar, vem informerar om vad och på vilket sätt ges informationen?  
• 4all ska finnas i kommunens flexsite (interna infocentralen för kommunens tjänstemän och 

kommunalanställda)  
 
Förväntat resultat:  

• Utformning av en informationsplats och nödvändigt informationsmaterial på lämpliga språk. 
Denna integreras i Skellefteå kommuns kundtjänsts ansvar för inflyttarservice. En modell för 
samordning av informationsöverföring (från myndigheter till tredjelandsmedborgare) ska 
utformas för att informationen ska bli klar, konsekvent och komplett.  

 
Tidplan: 
juni 12 - 4all ska finnas i kommunens flexsite 
Juni-12 – juni-13 Kundtjänst infocentral i öppen med värd/värdar  



Juni –okt - 12 Kartläggning av de som behöver finns med, nyckelpersoner, föreningar, organisationer, 
myndigheter etc. Nätverksarbete. 
Juni-12 – juni-13 utåtriktade aktiviteter och spridning av samhällsinformation på andra platser än 
enbart Kundtjänst. 
 
Genomförs av: Kundtjänst 
 
 
MÅL 4: MÖTESPLATSER SOM MÖJLIGGÖR INTEGRATION 
 
Delmål 

• Att skapa en mötesplatsmodell som fortsätter verka för integration efter projekttiden slut. 
• Minst 10 mötesplatser är utvecklade så att de möjliggör integration 
 
I arbetet med att utveckla befintliga mötesplatser i kommunen kommer utbildningsinsatser att 
krävas för att främst arbeta med ett tillgänglighetsperspektiv vid dessa mötesplatser. Tillgänglighet 
för människor med annan språk- och kulturbakgrund än svensk. 
 
Utbildningarna kommer att rikta sig dels till all personal vid mötesplatserna och dels särskilt till 
personal som arbetar med utställningar och skapande av verksamhet på mötesplatserna, såsom 
bibliotekarier, utställningsansvariga, teaterpersonal, kultursekreterare som bokar 
barnteaterverksamhet, museipersonal, museipedagog, konsthallsansvarig personal osv. Just för 
att direkt kunna utveckla den utåtriktade verksamheten och belysa tillgänglighetsaspekten och 
praktiskt arbeta med denna.  
 
En viktig utbildningsinsats behöver även göras för föreningslivet som är en betydande part i 
skapandet av hållbara befintliga mötesplaster, där verksamhet skapas i samarbete mellan 
offenliga verksamheter, lokala initiativ, privatpersoner, studieförbund och föreningslivet  

 
Aktiviteter att genomföra för att nå målen: 

• Kartläggning av det som är gemensamt, nyckelpersoner, föreningar, organisationer 
• Sammanföra nyckelpersoner på orten som håller mötesplatser vid liv 
• Skapa hållbara aktiviteter  
• Skapa hållbara nätverk  
• Utbildningsinsatser för museiverksamheten  
• Utbildningsinsatser för de som arbetar med att möjliggöra för verksamheter, ex vis: 

kommunala tjänstemän,  
• Utbildningsinsatser för de som skapar verksamheter, ex föreningsaktiva 
• Fördomscafé, turné på varje ort tillsammans med lokala organisationer och föreningar  
• Starta teater- och berättargrupper som blir aktiva i bygden.  
• Arbeta tillsammans med den person som arbetar med Integrationsstrategin på Skellefteå 

kommun, och den kommande handlingsplanen. Ska börja gälla 1 jan 2013.  
• Medverkar vid fullmäktige när integrationsstrategin ska beslutas.  

 
 Utbildningarna genomförs inom 4 områden, och har alla tillgänglighet i fokus 
1. Utbildning allmän kulturpersonal, mer i föreläsningsform 
2. Utbildning verksamhetsansvarig kulturpersonal, "hands on" utbildning med praktisk tillämpning 
3. Utbildning av personal som arbetar med informationsspridning och marknadsföring, för att just 
belysa dessa frågor särskilt och arbeta fram nya rutiner och goda exempel på nya sätt att sprida 
information till en mer differentierad befolkning än vad som görs idag. 
4. Utbildning av samarbetsparter, såsom föreningsliv och studieförbund, för att de ska känns sig mer 
kompetenta att bjuda in fler till sin verksamhet och våga ge sig in i nya samarbeten. 
 
Tidplan:  
Juni – Sep Kartläggning av de som behöver finns med, nyckelpersoner, föreningar, org, med 
biblioteken, Nordanå, m.fl. Samarbeta med Skellefteå kommuns pågående integrationsarbete.  
Okt – Dec Utbildningarna och samarbeta med Skellefteå kommuns pågående integrationsarbete.  
Okt –April Turnéer och nätverksbyggande.  Samarbeta med Skellefteå kommuns pågående 
integrationsarbete 
 



Genomförs av: Kulturenhetern och NBV 
 
         

Dokumentation 4All plus 2012 
Projektpartner Kulturenheten Skellefteå kommun 
 
Mål med Kulturenhetens del av 4All plus 
Skapa nya strukturer i samhället för att förbättra integrationen för nyanlända tredjelands medborgare. 
Genom att via projektpunkten Informationsplats/Mötesplatser förbättra möjligheterna till integration, 
tillväxt och mångfald främst genom informationsinsatser riktade till boende i Skellefteå och närliggande 
samhällen. 
 
Ute på mötesplaster i samhället, i detta fall flera av kommunens lokala bibliotek, genomföra 
informationsinsatser och temadagar riktade till nyanlända. Detta för att erbjuda samhällsinformation 
och medborgarkunskap till tredjelandsmedborgare, så att det får större möjlighet att förstå hur det 
svenska samhället fungerar och erbjudas främst skapande verksamhet som förbättrar möjligheterna till 
ökad integration, bl.a via öppna verksamheter som erbjuds till kommunens alla invånare. 
 
.  
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Ansökan till Nationella Nätverket för Samordningsförbund om deltagande i projektet ”Berättelser 
om finansiell samordning – Tre samordningsförbund som goda exempel”.  
 
Bakgrund. 
Samordningsförbundet Skellefteå bildades i december 2005 och är medlem i NNS. 
Förbundets verksamhet utgör en möjlighet till utveckling, förstärkning och effektivisering av den 
reguljära verksamhet och samverkan som bedrivs av/mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Landstinget och Skellefteå kommun. Dessa fyra myndigheter utgör samordningsförbundets medlemmar 
och styr gemensamt förbundet genom sina valda ledamöter. 
 
Vårt uppdrag är att tillsammans identifiera enskilda individers samlade behov av rehabilitering och 
finansiera samordnade insatser samt genom att främja samarbete, samverkan och samordning 
mellan myndigheterna säkerställa att en väl fungerande rehabilitering kommer till stånd. Den enskilde 
individens behov utgör grunden för de aktiviteter som samordningsförbundet finansierar. 
 
Effekter och resultat. 
1. Samordnad rehabilitering av individer 
Samordningsförbundet Skellefteå har sedan starten finansierat 32 projekt till en kostnad av över 35 
miljoner kronor. För närvarande finansierar/medfinansierar förbundet totalt 12 ESF- och Finsamprojekt.  
 
Insatserna kännetecknas av: 
 Gemensamma insatser med gemensamma resurser 
 Långsiktig organisation för samverkan 
 Nya sätt att arbeta 
 Lokal prägel – gemensamt geografiskt ansvarsområde 
 Gemensam målbild och gemensamt ansvar för individen 
 Individen i fokus – helhetssyn 

Samtliga fyra myndigheter har varit involverade som projektägare och/eller samverkansparter i en absolut 
majoritet av projekten. Lokalsamordning av handläggare och gemensam kartläggning utgör prioriterade 
arbetssätt. 
 
En studie av resultaten för cirka 1000 personer som deltog i insatser under 2009 och 2010 visar bland 
annat följande:  
 Cirka 45 % av totala antalet deltagare fick arbete eller började studera  
 Mycket höga deltagarbetyg 

– förbättrad livssituation 
– möjlighet påverka genomförandet 
– betyg på insatsen 

 Bedömningar i individärenden baseras på gemensamma handlingsplaner 
 Rehabiliteringen organiseras med utgångspunkt från individens hela behovsbild 
 Medverkande myndigheters representanter har respekt för och kunskap om varandras uppdrag 
 Framgångsrika arbetssätt implementeras i reguljär verksamhet. En majoritet av de projekt där 

någon av myndigheterna varit projektägare har implementerats i någon form efter projekttiden. 
 



 
 
 
2. Strukturell påverkan 
Samordningsförbundet har, förutom de nya arbetssätt och metoder som redovisats under punkt 1, 
bidragit till att utveckla en lokal samverkanskultur och ett lokalt helhetstänkande. 
 
Samordningsförbundets styrelse har blivit ett etablerat samverkansorgan för de fyra myndigheterna där 
inte enbart frågor som rör förbundets egna prioriterade områden; Individen, Förnyelse/utveckling, 
Arbetssätt/processer och Ekonomi, tas upp utan även interna och externa frågor där det finns ett behov av 
att utveckla helhetstänkandet inom respektive myndighet.  
 
I den Lokala samverkansgruppen, vilken består av 9 representanter på chefsnivå från de fyra 
myndigheterna med samordningsförbundet i rollen som sammankallande/ordförande, har förbundet 
etablerat ett strategiskt samverkansorgan för lokal samverkan inom Skellefteå kommuns geografiska 
område mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Skellefteå kommun (socialtjänst, 
gymnasie/vuxenutbildning och arbetsmarknadsverksamhet) och Västerbottens länslandsting när det gäller 
förebyggande och rehabiliterande insatser inom områdena arbete, hälsa och försörjning.  
 
Lokala samverkansgruppen arbetar utifrån ett gemensamt synsätt på samverkan. I den årliga 
verksamhetsplan som fastställs av samverkansparterna anges att gruppen, förutom bl.a. behovsanalyser, 
information, kompetensutveckling och utvärdering, även ska utgöra beredningsorgan för 
Samordningsförbundet Skellefteå.  
 
Många av de utbildningar, kompetensutvecklingsinsatser, konferenser/seminarier, m.m. som förbundet 
arrangerar och finansierar själva eller i samverkan med andra aktörer initieras via lokala 
samverkansgruppen.  
 
Samordningsförbundet ansvarar även sedan några år för gemensamma projektledarträffar; ett organ för 
partsgemensam rapportering och utvärdering, gemensam metodutveckling och konkret samarbete 
i syfte att samordna och nyttja befintliga resurser mer effektivt. För närvarande ingår projektledare 
för 16 olika ESF- och Finsamprojekt i nätverket. 
 
Samordningsförbundet har även, som ett led i arbetet med att utveckla mötesplatser för strategiska beslut, 
tagit initiativ till en gemensam modell för ledning/styrning och utvärdering av projekt i Skellefteå. 
Modellen utvecklas i samarbete med de fyra myndigheterna, externa projektägare samt ESF-rådet Övre 
Norrland/SpeL. 
 
Genom att utgöra ett kontinuerligt och lätt tillgängligt forum för samverkan mellan de fyra myndigheterna 
har även olika externa aktörer, t.ex. andra myndigheter, organisationer/föreningar, universitet, 
folkhögskolor, studieförbund, företag, enskilda, m.fl. i allt större utsträckning börjat nyttja 
samordningsförbundet som en inkubator där olika ideér kan utvecklas i samverkan och 
finansieringsformer tydliggöras eller fastställas.  
 
 
För Samordningsförbundet Skellefteå 
Stellan Berglund 
Förbundschef 
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INBJUDAN TILL 2012 ÅRS NÄTVERKSKONFERENS 
FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I DE FYRA NORRA LÄNEN! 

Samordningsförbundet Skellefteå inbjuder till vår årliga nätverkskonferens för samordningsförbun-

den i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. 

Syftet med konferensen är att sprida kunskaper och erfarenheter om hur vi kan utveckla våra re-

spektive förbund samt hur vi kan främja samordning och samarbete mellan Försäkringskassa, 

Arbetsförmedling, kommun och landsting för att förbättra stödet till den enskilde individen och 

effektivisera användningen av tillgängliga resurser. 

Temat för årets konferens är implementering av projekt i reguljär verksamhet; hur har vi lyckats och 

vilka strategier har vi samt Samordningsförbund som medfinansiär av och projektägare för ESF-

projekt; hur vill och kan vi utveckla dessa roller? Vid den senare punkten medverkar 

Lars-Erik Sjöblom, Regionchef för ESF-rådet Övre Norrland. 

Välkomna! 

Anna Viklund, vice ordförande och Stellan Berglund, förbundschef 

 

TID OCH PLATS: 

Torsdag–fredag, 8–9 november 2012. 

Lunch till lunch-konferens på Stadshotellet, 

Skellefteå. 

MÅLGRUPP 

Ledamöter i samordningsförbundens styrelser, 

anställda tjänstemän samt deltagare i bered-

ningsgrupper. 

AVGIFT 

Konferensen är avgiftsfri. Respektive samord-

ningsförbund betalar resa, boende och luncher. 

Samordningsförbundet Skellefteå bjuder på 

kaffe bägge dagarna samt middag på kvällen 

den 8 november. 

Hotellrum bokas av varje deltagare/

samordningsförbund genom att ringa till 

Skellefteå Stadshotell, tel. 0910-71 10 60 samt 

hänvisa till Samordningsförbundet Skellefteå. 

Kostnaden för enkelrum beräknas till 

850 kronor. 

ANDRA EXEMPEL PÅ CENTRALT BOENDE 

 Scandic Skellefteå 

tel. 0910-75 24 14 

 Best Western, Malmia Hotel 

tel. 0910-73 25 00 

 Hotel Victoria, hotell och restaurang 

tel. 0910-174 70 

ANMÄLAN 

Senast fredag 26 oktober via nedstående länk: 

korturl.com/SKEA 

Länken tar dig till ett webbformulär där du fyll-

ler i diverse kontaktuppgifter och gör din anmä-

lan. 

För frågor angående konferensen kontakta 

Stellan Berglund, tel. 0910-73 46 24; 

mobil: 070-589 06 53; 

e-post: stellan.berglund@skelleftea.se 

http://www.samordningsforbund.se/
http://www.skellefteastadshotell.se/
http://www.scandichotels.se/Hotels/Countries/Sverige/Skelleftea/Hotels/Scandic-Skelleftea/?GMapID=Scandic%20Skellefteå
http://www.malmia.se/
http://www.hotelvictoria.se/
http://korturl.com/SKEA
mailto:stellan.berglund@skelleftea.se?subject=Fragor%20ang.%20Natverkskonferensen%20i%20Skelleftea%208-9%20november%202012
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PROGRAM 
NÄTVERKSKONFERENS FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDEN I DE FYRA NORRA LÄNEN 

TORSDAG 8 NOVEMBER 

13.00 Inledning 

Ordförande, Samordningsförbundet Skellefteå 

13.10 Presentation av respektive förbund – gemensamt erfarenhets- och kunskapsutbyte. 

Varje förbund presenterar kortfattat (ca 10 min.) sin verksamhet, nyheter och utveckl-

ingsområden, m.m. Tillfälle att ta upp viktiga frågor som behöver diskuteras. 

15.00 Kaffe 

15.30 Presentation av Arbetsmarknadstorget – En gemensam ingång för unga vuxna. 

Vi besöker Arbetsmarknadstorget – ett exempel på samlokaliserad och samordnad reha-

biliteringsverksamhet för unga vuxna med behov av stöd från flera myndigheter. 

I de gemensamma lokalerna, mitt i centrala Skellefteå, finns för närvarande fyra projekt 

och två reguljära verksamheter samlokaliserade. Vi tar del av arbetssätt, metoder, resul-

tat och nya former för gemensam remisshantering och kartläggning m.m. 

17.30 Avslutning för dagen 

19.00 Gemensam middag 

FREDAG 9 NOVEMBER 

08.30 Implementering av projekt i reguljär verksamhet; hur har vi lyckats och vilka strategier 

har vi? 

En av målsättningarna för samtliga samordningsförbund är att framgångsrika arbetssätt 

ska implementeras i reguljär verksamhet. Det är därför nödvändigt att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för implementeringsprocessen. Vi redovisar våra strategier 

och resultat inom området samt diskuterar gemensamma förbättringsområden. 

09.45 Kaffe 

10.00 Samordningsförbund som medfinansiär av och projektägare för ESF-projekt; hur vill 

och kan vi utveckla dessa roller? 

I stort sett samtliga samordningsförbund medfinansierar idag olika projekt inom Europe-

iska socialfondens programområde 2 som ett sätt att möjliggöra ytterligare rehabilite-

ringsinsatser. Några förbund har även erfarenheter av att ha ägt och genomfört ESF-

projekt, vilket innebär ett mer aktivt förhållningssätt. 

 Sedan rättsläget klargjorts av Nationella Rådet är det nu tydligt att samordningsförbund 

kan vara projektägare för ESF-projekt. Vi presenterar våra erfarenheter och strategier 

inom området samt diskuterar vad som krävs för att på ett framgångsrikt sätt etablera 

samordningsförbunden som projektägare inom socialfonden. 

 Lars-Erik Sjöblom, Regionchef för ESF-rådet Övre Norrland, presenterar deras syn på 

projektägarrollen och deltar i diskussionen. 

11.30 Sammanfattning – avslutning 

Hur går vi vidare? 

Nästa träff? 


	01. Kallelse,121025
	02. Protokoll,120913
	03. KF beslut,Bertil Almgren
	04. Ekonomisk rapport kvartal 3, SF2012
	05. Projektansökan, EFS sörböle mentorskap för integrering,1206
	06. Riktlinjer för SFskellefteås deltagande i ESF-projekt
	07. Inbjudan, AMEkonferens i Skellefteå, 121017
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	08b. Projektbeskrivning och utvärdering,4all
	09. NNS-ansökan, Berättelser om finsam,120920
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