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Lokussamordnare Älvkarleby
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Lokussamordnare
Älvkarleby
att avsätta maximalt 150 000 kr som finansiering under perioden 2018-01-01 till 2018-12-31
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
Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker om
medel till en insats med syfte att säkerställa fungerande samverkan i lokusgruppen. Älvkarleby
kommun utgör insatsägare. Målgrupp är lokusgruppen i Älvkarleby.
Inom insatsen har angetts följande effektmål: fyra genomförda lokusgruppsmöten under året. Som
insatsmål har angivits: att sammankalla, göra dagordning och föra protokoll under fyra lokusgruppsmöten under året samt att utifrån lokusgruppens riktlinjer, planera och genomföra två kompetenshöjande insatser under året. Lokussamordnaren ska även skriva rapporter och följa upp
målen i beviljade insatser från förbundet samt redovisa dessa till lokusgruppen löpande.
I projektet ska anställas en lokussamordnare på 20 %. Ansökan sträcker sig över perioden 201801-01 till 2018-12-31 och kostnaden är 150 000 kronor under perioden.
Bedömning
Samordningsförbundet har beslutat om en ny inriktning inför 2018. Insatser som beviljas kan vara
individinriktade eller strukturövergripande. De kan även vara kompetenshöjande insatser för
personal. Denna insats är en strukturövergripande insats med mål att stödja genomförandet av
lokusgruppsmöten.
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 i och med stödet till struktur för samverkan riktar sig mot dessa
prioriterade målgrupper.
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I ansökan anges resultat och mätbara mål som ligger i linje med förbundets inriktning. Uppföljning
och utvärdering kommer att ske löpande. Ansökan har diskuteras av parterna i lokusgruppen och
alla parter i lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan.

Åsa Fichtel, Förbundschef

