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Möte: Lokusgruppen – Långsiktig samverkan Tierp
Plats: Arbetsförmedlingen, Tierp
Närvarande: Birgitta Pleijel, Landstinget
Karolina Eriksson, Försäkringskassan
Wictoria Palmetorp, Arbetsförmedlingen
Annalena Rudström, Tierps Kommun, Arbetsmarknadsenheten
Nima Najafi, Tierps Kommun, Försörjningsstöd IFO
Geli Lytter, Samordningsförbundet
Anette Pettersson, Samverkanskoordinator
1. Lägesrapport från Anette
Wictoria hälsar alla välkomna och lämnar över till Anette att berätta om hennes
arbete.
Anette har besökt Dalarnas samordningsförbund tillsammans med Samverkanskoordinatorn från
Älvkarleby samt verksamhetsutvecklaren Geli Lytter från Samordningsförbundet i Uppsala för att få
mer kunskap om deras katalog om stöd‐ rehabiliteringsresurser. Det kom fram många goda exempel
som Uppsala skulle kunna använda men även frågeställningar hur förbundet skulle kunna skapa och
uppdatera en likande katalog. Lokus gruppen tackar för rapporten och ger Geli Lytter i uppdrag att
diskutera frågan i den strategiska utvecklingsgruppen under hösten 2016.
Koordinator berättade vidare att under sommaren har hon gjort en sammanställning av parter Tierps
kommun har samarbete eller överenskommelser med. Lokus gruppen vill gärna ta del av denna
sammanställning.
Anette redovisade antal lots ärenden. Lokus gruppen vill ha en övergripande sammanställning av
lotsuppdragen till nästa möte med fler parametrarna som remitterande instans och motpart. De vill
också ha svar hur remitterande handläggare tyckte om råden av koordinatorn för att sedan kunna
göra en egen utvärdering vad som fungerar i samarbetet mellan de olika aktörerna. Geli Lytter
kommer att se över samverkanskoordinatorernas mall för rapportering.
Under hösten kommer samverkanskoordinatorn göra en utvärdering av insatsen Flerpart. Den
kommer att vända sig till både till brukare och handläggare. När den är klar kommer den att
redovisas för lokusgruppen.

2. Ekonomi
Det kommer troligen bli ett överskott på löner under 2017. En mer noggrann uträkning kommer att
påbörjas av AnnaLena. Om så är fallet ska Anette göra en avvikelse rapport till
samordningsförbundet.

3. Nulägesanalysen/Verksamhetsplan/Delårsrapporten.
Alla i lokusgruppen ställer sig bakom dokumenten. De är godkända och ska skrivas under och skicka
in till Samordningsförbundet. Anette ansvarar att Randi Grandguuard undertecknar från Tierps
kommun och sänder verksamhetsplanen till förbundet.

4. Allmän lokus diskussion
Det fördes en diskussion om vad är långsiktig samverkan. Ska vi ha sociala arbetscoacher. Vad är
deras roll kontra ordinarie verksamhet. Gör de arbeten och ansöka om medel för två sociala
arbetscoacher.
Anette tog upp frågan om en gemensam lokusgrupp för Nord Uppland då det är många
gemensamma aktörer med likande problem.
Geli presenterade ett flödesschema för systematik förbättringsarbete. Lokusgruppen tyckte
flödesschema var bra. Har vi några synpunkter efter att ha läst igenom det noggrannare kontaktar vi
Geli.
Karolina informerade om ett nytt projekt som samordningsförbundet finansierar. Det är ett projekt
som berör det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Projektledaren har precis påbörjat sin anställning.
Birgitta tog upp frågan att använda internet tjänsten doodle för att lättare kunna samverka i
locusgruppen. Det fattades inget beslut i frågan.
Birgitta kommer att representera Tierps lokusgrupp på internatet.

5. Nästa möte är bokat den 18 november 2016 kl 13.00‐15.00 Arbetsförmedlingen
och med det tackar och avslutar Wictoria mötet.
Sekreterare
Anette Pettersson

