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Ansökan 

Implementering av rutin för flerpartsmöten mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala 
och Uppsala kommun.  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen ”Implementering av 

rutin för flerpartsmöten mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Uppsala 

och Uppsala kommun” 

att avsätta maximalt 1 050 000 kr som finansiering under perioden 2020-01-01 till 2020-12-31 

att finansieringen av insatsen gäller under förutsättning att förbundet beviljas medel från 

medlemsorganisationerna framöver 

att finansiering av insatsen gäller under förutsättning att insatsen följer aktuell ansökan, gällande 

lagstiftning och av förbundet antagna styrdokument 

Ärendet 

Ansökan 

Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker om 

medel för en insats med syfte att implementera och testa en gemensam rutin för flerpartsmöte.. 

En gemensam rutin och överenskommelse har tagits fram under arbetet i insatsen strategiskt 

utvecklingsarbete flerpartssamverkan och lokussamordnare med insatstid 2018-01-01 t o m 

2019-12-31. Rutinen går ut på att alla parter kan kalla till möten för individer som behöver 

samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering  

Denna ansökan avser ett implementeringsarbete under ett års tid där målet är att 

överenskommelsen och rutinen ska vara känd av både chefer och medarbetare i respektive 

organisation och att den används när så är lämpligt. Resultatmålet med insatsen är att säkerställa 

att den gemensamt överenskomna rutinen för flerpartsmöte förankras och används av parterna. 

Rutinen följs upp kontinuerligt och revideras vid behov under 2020.  

En processledare finansieras på 100 procent inom insatsen under 2020 och denna kommer 

tillsammans med en arbetsgrupp, bestående av deltagare från alla fyra parter, följa upp hur 

rutinen fungerar. Uppföljning av avvikelsehantering och kontaktvägar kommer att ske. 

Processledaren kommer ge stöd till de parter som behöver de och genom uppföljningar och 
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justeringar vidmakthålla att rutinen används. Region Uppsala har i denna insats behov av en egen 

processledare om 50 procent under första halvåret för att jobba med frågan.  

Bedömning 

Samordningsförbundet har sedan 2018 en ny inriktning. Insatser som beviljas kan vara 

individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för 

personal. Denna insats, som handlar om att implementera en överenskommelse och rutin för 

flerpartssamverkan är av strukturövergripande karaktär. 

I inriktningen för 2018 har styrelsen tydliggjort två prioriterade målgrupper; unga med 

funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller 

ersättningsberoende. Denna insats syftar till att undanröja hinder för att personer i behov av 

samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt stöd att nå egen försörjning, och riktar sig 

således till en bred målgrupp som innefattar de som förbundet prioriterar.  

I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning 

och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuterats av parterna i lokusgruppen och 

alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.  

Åsa Fichtel, Förbundschef 


