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Processtödjare inför verksamhetsinriktning 2018 
 

Förslag till beslut 

 

Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta 

 

att  godkänna kostnaden till en processtödjare för att stödja lokusgrupperna inför 

verksamhetsinriktning 2018, totalt 1,2 mkr under perioden 1 maj 2017 – sista 

december 2018.  

 

Ärendet 

 

Samordningsförbundet har sedan halvårsskiftet 2015 stöttat ett  inriktningsarbete 

genom lokala utvecklingsgrupper.  I detta arbete finansierar förbundet 

samverkanskoordinatorer och tilläggsresurser inom lokusgrupper som parterna har 

organiserat på lokal nivå.  Utgångspunkten för arbetet har varit en gemenesam 

modell som är lika för alla. Uppföljningen visar att arbetet i dess nuvarande form inte 

är resursefffektivt och AU har därför föreslagit styrelsen en ny inriktning där mål, 

målgrupper är förtydligat  samt fokus för ökad flexibilitet utifrån lokala behov ska 

genomsyra arbetet. En önskan är att det ska bli ökad spårbarhet till individnivån och 

att styrelsen ska prioritera insatser utifrån individ/övergripande nivå/tillfälliga 

kompetenshöjande insatser i förhållandet, 60/30/10.  Fördelningen är ett riktmärke 

för finansiering och innebär att förbundet kommer att ha fokusera på insatser där 

individer kommer vidare mot arbete eller studier.  

 

 

Förslag till Processs  

 Lokusgrupperna har unik kunskap kring de lokala behoven och behöver därför 

forma sitt arbete utifrån dessa förutsättningar och  utifrån behoven som finns på den 

lokala arenan. Detta ska leda till initiativ från  lokusgrupperna kring hur de anser sig 

vilja bedriva sin samverkan vad gäller insatser finansierade från förbundet med focus 

på arbetslivsinriktad samordnad rehabilitering. Syftet med finansierade insatser är att 

förbundets framtagna  måls ska uppfyllas och inbegripa förbundets prioriterade 

målgrupper.  

 

Arbetstutskottet önska och vill uppmuntra till en bred variation i önskade insatser där 

lokala behov tydliggörs och alltid är utgångspunkten snarare än en modellfokusering 
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som kräver likriktning.  Finansiering kan ske både av individinriktade insatser och 

strukturinriktade insatser, och viktigt att respektive insats tydliggör planerat utfall 

och insatsmål. Målet är att lokusgrupperna själva ska lägga upp sitt arbete för att bäst 

matcha vilka lokala behov de vill arbeta med samt på vilket sätt detta arbete ska 

göras.  

 

För att stödja arbetet på lokal nivå behöver lokusgrupperna ta sig tid att forma sitt 

arbete utifrån sina lokala behov.  Målet är att  lokusgruppernas arbete bättre matchar 

de faktiska behoven på den lokala arenan. För att forma ett gemensamt lokalt arbete 

kommer det behövas en aktiv medverkan och process från samtliga parter. För att 

stödja detta arbete kommer förbundet anställa en extra processtödjare för att stödja 

denna process mer aktivt. Uppdraget är att tillsammans med verksamhethsutvecklare 

och förbundschef vara ett stöd till lokusgrupperna att formulera idéer och få igång ett 

arbete utifrån lokala behov.  

 

Genom att lägga ett processtöd  temporärt i förbundet, snarare än att lokusgrupperna  

omedelbart bestämmer vad de behöver för processtöd skapas möjlighet att få igång 

ett mer aktivt aktivt arbete hos lokusgrupperna. Arbetet behöver startas omgående för 

att tillräcklig tid för planering ska ges inför år 2018.  

 

 

Bedömning 

Bedömningen är att extra kraft behöver ligga på att få igång processer i de lokala 

utvecklingsgrupperna och därför föreslås ett extra processtöd temporärt inom förbundet för att 

förstärka arbetet. I kostnaden för ett processtöd är inräknat lön, PO-tillägg, sociala avgifter, 

pensioner, totalt 1, 2 mkr   

 

Föredragande 

Åsa Fichtel, Förbundschef  


