Mötesanteckningar LOKUS Knivsta 181019
Dag och tid: Fre 19/10 kl. 13.15-16.15
Plats: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, lokal Haknäs
Deltagare: Ruth Fredriksson, tf ordförande (Knivsta kommun), Birgitta Rosberg (Region
Uppsala), Martina Apell (Arbetsförmedlingen), Johan Viklund (Arbetsförmedlingen, företag).
Therése Ekbäck (Arbetsförmedlingen, företag).
Adjungerade: Katarina Åkerblom (Samordningsförbundet)
Försäkringskassan hade anmält förhinder.

Dagordning
1. Dagordningen fastställdes med tillägget ekonomi till punkten övrigt.
2. Föregående mötesanteckningar lades till handlingarna.
3. Planering av lokusmöten för 2019
Kommande lokusmöten: 25/1, 10/5, 30/8, 29/11. Mötet är på fredagar kl. 13.15-16.15 vid
alla tillfällen.
4. En väg in – flera vägar ut:
• Utkast LÖK Knivsta-AF (handlingar). Inga synpunkter på förslaget till lokal
överenskommelse.
• Anställning av medarbetare i projektet. Idag 181019 annonserar man efter nya
medarbetare i projektet.
• Kompetensutveckling för projektmedarbetare. Frågan bordlades till lokusmötet i
januari 2019.
• Information från Samordningsförbundets internat 180913. Lokus Knivsta
presenterade Ungdomssatsningen p g a förhinder hos projektmedarbetarna. Lokus
Knivstas medskick till förbundsstyrelsen handlade om stöd till arbetsgivare som vill
ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
5. Information om projektförfrågningar som har avvisats: Grön Prehab, RådRum. Båda
projekten beskrevs med motivering till varför de har avvisats. Lokusmötet hade inget att
erinra mot besluten att avvisa.
6. Information om omorganisation (vård- & omsorgskontoret, Knivsta kommun). VoO har en
ny organisation från den 1 januari 2019. Lokusmötet informerades om förändringar i
organisationen som har påverkan på arbetsmarknadsfrågor.

7. Information om Ungdomssatsningen gavs under punkten ”Information från
Samordningsförbundets internat 180913”.
8. Aktuellt hos parterna
• Arbetsförmedlingen är mitt uppe i en omorganisation som ska gå i drift den 1 juli
2019. Man kommer att ha en tvådelad organisation: arbetsgivare, arbetssökande.
Stort fokus kommer att läggas på digital utveckling för att man ska kunna erbjuda
fördjupat stöd till dem som verkligen behöver det. I januari 2019 ska alla tjänster
vara tillsatta.
• Region Uppsala är också de i en stor omorganisation vad gäller sättet att arbeta.
Omställningen heter Nära vård och är tänkt att vara ett nytt sätt att arbeta med hälsa,
vård och omsorg. SKL skriver på sin hemsida: ”En mer tillgänglig, närmare vård
kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och
omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.”
https://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/primarvardnaravard.6
250.html
• Samordningsförbundet informerade om studiebesök i Göteborg den 12 december
där man ska träffa dem som arbetar med Mentorskapsutbildning till arbetsgivare.
Den 4 december kl. 9-11 anordnar Samordningsförbundet ett seminarium där Åsa
Witkowski från NCK kommer att tala om våldets betydelse för den psykiska och
fysiska hälsan.
9. Övrigt
•

Ekonomi
Kostnaderna för kv2 uppgår till 206 543 kr, av dessa ligger personalkostnader på
202 563 kr.
De prognostiserade kostnaderna har minskat från förra prognosen och ligger nu på
781 059 kr, vilket ett överskott på 18 941 kr.
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