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Inriktning 2018
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta
att

anta förslag till verksamhetsinriktning 2018

att

uppdra till lokusgrupperna att till internatet den 7-8 september presenta hur de
kommer att arbeta utifrån inriktningen 2018.

Ärendet
Samordningsförbundet har sedan halvårsskiftet 2015 haft ett inriktningsarbete som
benämns långsiktig samverkan. Fokus i detta arbeta är LOKUS-grupper som
parterna har organiserat på lokal nivå. I modellen finansierar förbundet
samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser. Vid uppföljning av arbetet konstaterar
AU att nuvarande sätt att använda förbundets medel med finansiering av en modell
som innehåller samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser inte är resurseffektivt i
dess nuvarande form. Vid uppföljning kan det konstateras att även om uppfattningen
är att parterna upplevt det som positivt att ha lokala utvecklingsgrupper så kan få
effekter utläsas av arbetet både på struktur- och individnivå. Mycket av focus har
legat på att diskutera modell snarare än mål i arbetet. Det har också funnits en
ambition att arbetet ska bedrivas på ett enhetligt sätt med en gemensam modell som
är lika för alla i samtliga lokusgrupper. Bedömningen är att förutsättningarna och
behoven är olika i respektive LOKUS-grupp och därför behöver arbetet ha flexibilitet
och anpassning till de lokala förutsättningarna.
Arbetsutskottet har haft två extra möten för jobba fram hur förbundets arbete kan
vidareutvecklas.
Arbetsutskottet är överens om att LOKUS-grupperna är bra och att det är önskvärt att
de fortsätter, men önskar se mer konkreta resultat av arbetet. I en ambition att stödja
detta har ett antal områden förtydligats och föreslås gälla från och med 2018. Dessa
områden är; tydliga övergripande mål för förbundet, prioriterade målgrupper, samt
stöd till LOKUS-grupperna att utarbeta insatser anpassade till lokala behov.

Förslag på mål inom förbundet 2018
Insatser på individnivå ska generera att minst lika många procent av inskrivna
deltagare (individer) i förbundets insatser går ut i arbete/studier som rikssnittet.
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Insatser på övergripande nivå ska generera åtgärder på strukturnivå riktat mot
samverkan (t ex nya/reviderade styrdokument hos parterna såsom
överenskommelser, policyer, riktlinjer eller rutiner, förändrade arbetssätt eller
metoder, ökat samarbete med annan part såsom civilsamhället eller
brukarorganisationer, ökad kunskap hos medarbetare inom områden betydelsefulla
för samverkan).
Tillfälliga kompetenshöjande insatser ska generera ökad kunskap hos
medarbetarna inom områden betydelsefulla för samverkan.
Fördelning av medel ska i huvudsak vara:
60/30/10%
Fördelningen är ett riktmärke för finansiering och innebär att förbundet kommer att
ha fokus på att finansiera insatser med syfte att individer kommer vidare till arbete
eller studier, men att det även finns utrymme för att jobba med insatser som riktar sig
mot strukturer. När det gäller insatser på individnivå är lärandet innan, under och
efter insatsen viktigt att ha med, vilket också möjliggör strukturpåverkande resultat
om frågan aktualiseras från start inom insatserna.
År 2015 var 34 % rikssnittet för individer inom förbundets insatser som gick vidare
till arbete, studier eller eget företagande.
Prioriterade målgrupper
Under 2018 föreslås att förbundet har prioriterade målgrupper för att ytterligare skapa
tydlighet i arbetet. Prioriteringarna grundar sig dels i underlag i nulägesanalyser, fråga ställd
till strategiska utvecklingsgruppen och diskussion i arbetsutskott. Dessa är

1. Unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning (16-29 år).
2. Personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.
Förslag till Process
Arbetsutskottet vill att LOKUS-grupperna även fortsättningsvis blir det lokala navet i
förbundets arbete kring långsiktig samverkan. Lokusgrupperna har unik kunskap
kring de lokala behoven och behöver därför forma sitt arbete utifrån dessa
förutsättningar. Detta ska leda till initiativ från LOKUS-grupperna gällande insatser
finansierade från förbundet. Syftet med finansierade insatser är att förbundets
framtagna mål ska uppfyllas och inbegripa förbundets prioriterade målgrupper.
Arbetsutskottet önskar och vill uppmuntra till en bred variation i önskade insatser där
lokala behov tydliggörs och alltid är utgångspunkten snarare än en modellfokusering
som kräver likriktning. Finansiering kan ske både av individinriktade insatser och
strukturinriktade insatser, viktigt att respektive insats tydliggör planerat utfall och
insatsmål. Viktigt att det finns en spårbarhet att insatser kommer individer till godo.
LOKUS-grupperna väljer själva hur de lägger upp sitt arbete och vilka resurser de
behöver för att ta fram initiativ till styrelsen.
Stöd till lokusgrupperna i arbetet
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För att stödja arbetet på lokal nivå, vilket innebär att det kan bli lokala skillnader i ett
mer långsiktigt arbete vilket kan mynna ut i flera varianter av samverkan, (projekt,
operativa resursteam, processtödjare, samlokalisering etc ) men där LOKUS-gruppen
är en gemensam nämnare och fungerar som styrgrupp/nav.
Förbundet kommer i projektform att anställa en extra processtödjare för att stödja
arbetet för LOKUS-grupperna initialt. Den personens uppdrag är att tillsammans
med förbundschef och verksamhetsutvecklare stödja lokusgrupperna i ev. idéer för
att få igång initiativ kring insatser med fokus på lokala behov. Genom att lägga en
sådan resurs temporärt i förbundet snarare än att bestämma direkt vad som krävs i
processtöd el liknande möjliggör tid för LOKUS-grupperna att få igång ett mer aktivt
arbete direkt med utgångspunkt i lokala behov.
Förbundet vill stödja LOKUS-grupperna att ta fram förslag till insatser med start
2018 utifrån mål och inriktning och finansierar en, eller vid behov ytterligare
processdagar för lokusgruppen. Vid detta tillfälle kan parterna bjuda med lämpliga
parter från sina hemorganisationer. Processtöd till dagen finansieras från förbundet.
Bedömning
Genom att skapa flexibilitet med utgångspunkt i lokala behov med riktning i övergripande
mål och målgrupper finns möjligheten att få högre effektivitet i arbetet. Bedömningen är
också att engagemanget för utvecklingen kan öka genom tydligare anpassning till lokala
förutsättningar.
Föredragande
Åsa Fichtel , Förbundschef

