Minnesanteckning LOKUS Uppsala
Dag och tid:

Torsdagen den 12 oktober 2017 kl. 13.30-16.00

Plats:

Arbetsförmedlingen, Muningatan 1, Uppsala






Martina Apell, Håkan Hillerstig och Silvie Jalmsell, Arbetsförmedlingen,
Birgitta Pleijel, Region Uppsala hälso- & sjukvården
Karolina Eriksson, Försäkringskassan
Kjell-Åke Gårdh, Ingrid Larsson och Lena Winterbom, Uppsala kommun.

Adjungerad: Åsa Fichtel, Samordningsförbundet
1. Fastställande av dagordning
Karolina Eriksson, Försäkringskassan lägger till en punkt i dagordningen. Se övriga frågor.
I övrigt ingen ytterligare punkt.
2. Föregående mötesanteckningar (handling)
Godkännes.
3. Inriktning 2018 – mål och prioriteringar
- Insatser på individnivå
- Insatser på övergripande nivå
60 % Individuellt 30 % Strukturellt 10 % Kompetensutveckling.
I sammanhanget redovisas ansökningar (se punkt 4) som skall skickas in till
samordningsförbundet senast 23 oktober 2017.
4. Ansökningar till samordningsförbundet inför 2018
Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete/utvärdering av Extratjänster.
Ansökan diskuteras.
Av budgetfilen skall det framgå att Uppsala kommun kommer medfinansiera genom 10-15
anställda som skall arbeta med målgruppen för att personer med långvarigt ekonomiskt
bistånd/långvarig arbetslöshet skall komma ut i arbetslivet och handlar om tjänster inom
kommunal sektor. Diskuteras vilka parter som skall stå med som samverkansparter i ansökan.
Viktigt att det framgår att lokusgruppen utgör referensgrupp och mottagare av information om
hur det går i projektet. Viktigt att det även framgår att Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun
utgör styrgrupp för projektet.
Åsa Fichtel informerar om att hon i egenskap av förbundschef skall ingå som adjungerad medlem i
styrgruppen.

Frågan kring utvärdering diskuteras och hur man skall följa upp hur det går inom ramen för
projektet. Djupintervjuer som metod?
Konstateras att frågan om utvärdering inte kommer med i föreliggande ansökan, men behöver
diskuteras framöver. Rekommenderas att Susanne Söderberg, Johanna Nyman och Kjell-Åke
Gårdh tar kontakt med Geli Lytter på samordningsförbundet för att diskutera hur insatsen skall
följas upp/utvärderas.
Uppsala kommun kommer vara insatsägare och Arbetsförmedlingen är samverkanspart.
Samtliga parter kommer skriva under ansökan.


Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning

Ansökan diskuteras.
Samtliga parter står bakom ansökan till samordningsförbundet. Birgitta Pleijel, Region Uppsala,
informerar om hon skall stå angiven som samverkanspart, och Agneta Eklund skall skriva under
ansökan.
Framförs önskemål om att ansökan behöver ”kortas ned” och att ansökan ska vara klar för
underskrift den 19 oktober.
Samtliga parter står bakom ansökan.


Strategiskt utvecklingsarbete/LOKUS-samordnare Uppsala

Ansökan diskuteras.
Strategiskt utvecklingsarbete kring fyra parters samverkan med individfokus. Begreppen i
ansökan diskuteras.
Förstudie som syftar till att åstadkomma en överenskommelse mellan parterna. En arbetsgrupp
kommer bestå av representanter från parterna.
Målsättningen är att komma igång med aktiviteter kopplat till överenskommelsen senast
september 2018. Genomförandefasen planeras att pågå till och med 31 december 2019.
Ansökan behöver omarbetas med hänsyn till de förändringar som diskuteras ovan.
Åsa Fichtel informerar om att samtliga ansökningar kommer hanteras i styrelsemötet som äger
rum i november.
5. Uppdatering av kontaktvägar

Försäkringskassan

Försäkringskassan återkommer med info kring vilka kontaktpersoner som de kommer att utse i
samarbetet med Uppsala kommun.

6. Övriga frågor
Försäkringskassan informerar om att myndigheten kommer representeras i LOKUS-grupperna av
enhetschef inom sjukförsäkringen. Skälet är att man vill ha en mer ”verksamhetsnära” anknytning.
Förändringen träder i kraft fr.o.m årsskiftet.
Resultat från befolkningsenkät Liv och hälsa ung samt Hälsa på lika villkor kommer presenteras
vid seminarium för alla Lokusgrupper. Målsättningen är att resultatet skall presenteras efter
årsskiftet.
7. Nästa möte
Nästa möte: Torsdagen den 7 december kl. 13.30-16.00. Plats: Region Uppsala, Storgatan 27.
Kommande möte: Onsdagen den 31 januari kl. 13.30-16.00. Plats: Kungsgatan 85 (Navet).
Vid tangentbordet
Kjell-Åke Gårdh
Strateg
Arbetsmarknadsförvaltningen
Uppsala kommun

