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 Till  

Samordningsförbundets Förbundsstyrelse   

 

 

KALLELSE 

 

Samordningsförbundets Förbundsstyrelse kallas till sammanträde 

 

Dag  14 september 2018 

Tid  13.00 - 14.00 

Plats   Clarion Hotell Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, Uppsala.  

Förhinder meddelas till maria.blomberg@finsamuppsala.se 

  

Förbundsstyrelsen 

 

Medlemsorganisation Ordinarie ledamöter    Ersättare 

Uppsala   Ulrik Wärnsberg (S), ordförande  Ismail Kamil (L) 

Försäkringskassan  Ann-Sofi Wallén, 1: e vice ordf.   Stefan Mörk 

Region Uppsala  Annika Forssell (MP) 2: e vice ordf.   Johan Rendel (M) 

Arbetsförmedlingen  Lars Ahlstrand     Erland Fischer 

Enköping   Solweig Eklund (S)    Ingvar Smedlund (M) 

Heby    Karl-Arne Larsson (C)    Kristina Pettersson (S) 

Håbo    Bertil Brifors (M)    Inger Wallin (S) 

Knivsta   Göran Nilsson (M)    Britt-Louise Gunnar (S) 

Tierp    Viktoria Söderling (S)    Catarina Deremar (C)  

Älvkarleby   Inga- Lil Tegelberg (S)    Roger Petrini (M) 

Östhammar   Kerstin Björck-Jansson (C)   Pär-Olov Olsson (M) 
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Föredragningslista 

 

 

Nr  Ärenderubrik Föredragande  Övriga uppgifter  

 

1 

2 
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Val av justerare och justeringstid 

Fastställande av föredragningslistan 

 

Ärenden 

 

Ekonomisk information 

 

Tilläggsansökan Framsteget Håbo 

 

Mål/ inriktning 2019 

 

GDPR Policy 

 

Delegationspärm 

 

 

Information 

  

• 10 års jubileum 

 

Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

 

Kimmo Niva 

 

Marika Blomgren 

 

Åsa Fichtel 

 

Kimmo Niva 

 

 

 

 

Åsa Fichtel 

 

Förslag: Solweig Eklund 

Förslag på justeringsdatum: 5 okt 

 

 

 

Handling- bilaga nr. 3 

 

Handling- bilaga nr. 4–4.1 

 

Muntlig information 

 

Handling- bilaga nr. 6–6.1  

 

Handlingar cirkulerar i pärm vid 

mötet  

 

 

 

 

 

 

Välkomna! 

Ulrik Wärnsberg 
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Ekonomisk information per 180822 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 

Ärendet 

Kansliet informerar om beslutsutrymme för ytterligare insatser finansierade av 

förbundet, dels med utgångspunkt i beslut som redan är fattade av styrelsen, dels 

utifrån finansiella effekter av ärenden som går upp till beslut under styrelsemötet.  

 

För att ge en bild av det finansiella läget för kommande år ges en bild av förväntade 

ansökningar och de prognosticerade effekterna av dessa. 

 

Aktuellt beslutsutrymme 

I tabellen på nästa sida visas beslutsutrymmet med hänsyn tagen endast till redan 

beslutade insatser, se raden ”Aktuellt beslutsutrymme”. I beslutsutrymmet ingår det 

ackumulerade överskottet från tidigare år samt förväntade medlemsintäkter för 

kommande år. 2017 års resultat på – 2 884 tkr har minskat det ackumulerade 

överskottet till 8 556 tkr och i prognosen för 2018 så förväntas det minska ytterligare 

till 2 373 tkr och då har målsättningen att reglera det tidigare stora överskottet 

uppnåtts. 

 

 

Beslutsutrymme efter inkomna ej beslutade ansökningar 

En tilläggsansökan samverkansstrateg för insatsen Framsteget i Håbo har inkommit 

från Håbo kommun och föreslås bifallas av styrelsen. 

 

Ansökan är på 440 000 kr och den finansiella effekten av den illustreras i tabellen på 

nästa sida, se rubriken ”Inkomna ej beslutade ansökningar”.  Vid bifall minskar 

beslutsutrymmet för ytterligare insatser med 440 tkr fram till och med år 2020. 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef 
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Ekonomisk information 2018 2019 2020 2021 
(belopp i tkr)         

Finansiella anslag 21 966 22 300 22 000 22 000      
Över- underskott från tidigare år 8 556 2 373 2 129 8 176 

Totalt ingående beslutsutrymme 30 522 24 673 24 129 30 176 

Förtroendevalda 1 000 1 000 1 000 1 000 

Förvaltning 4 200 4 200 4 200 4 200 

Samverkansinsatser 22 949 17 124 10 533 3 985 

Framsteget i Håbo  1 620 1 420 1 420 0 

Bryggan Östhammar 1 292 1 550 1 550 1 033 

Förrehab.Ins. Unga m. aktivitetsersättning Uppsala 995 1 839 979 0 

Extratjänster Uppsala 945 150 150 0 

Strat. Utvecklingsarbete Uppsala 810 760 0 0 

Samordnare och partssamordnare Tierp 938 1 250 312 0 

En väg in - flera vägar ut, Knivsta 800 1 700 1 700 1 700 

Jobbcentrum ung rehab, Enköping 1 400 1 400 1 400 0 

IPS, Enköping 650 400 0 0 

ASF, Älvkarleby 300 300 0 0 

Lokussamordnare Älvkarleby 113 37 0 0 

Ungdomscoach Älvkarleby 400 600 600 200 

Individstöd i samverkan Heby 1 400 1 400 1 400 0 

ESF-projekt #jag med  916 0 0 0 

Kunskapsstöd vägval långa sjukfall  578 0 0 0 

Processtöd rehabkoord 552 138 0 0 

Ungdomssatsningen Knivsta 2 102 0 0 0 

Samhällsorientering 2 810 1 639 0 0 

Gesam  670 630 0 0 

Språkledare Tierp 200 650   

Samverkan Gottsunda 747    

Övriga samverkansinsatser 2 711 1 261 1 022 1 052 

Ekonom projektstöd 404 416 429 442 

Verksamhetsutvecklare 480 430 443 460 

Processtödjare 700 265 0 0 

Info och kunskapshöjande insatser anst hos medl 75 75 75 75 

Kompetensutveckling 75 75 75 75 

Forskning/utvärdering, LS 2016-2018 181    

ASF  Östhammar, Jobbcent , processtöd samverkan Ung 600    

Kvarnen i Gimo 196    

ÅRETS RESULTAT -6 183 -24 6 267 12 815 

BESLUTSUTRYMME efter beslut framtida insatser 2 373 2 349 8 396 23 259 

Tilläggsansökan, samverkansstrateg Framsteget Håbo   220 220       
BERÄKNAT ÅRSRESULTAT efter framtida finansieringsbeslut -6 183 -244 6 047 12 815 

BESLUTSUTRYMME 2 373 2 129 8 176 23 259 
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Framsteget i Håbo – tilläggsansökan samverkansstrateg 
 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att bevilja finansiellt stöd från förbundet enligt ansökan till insatsen Framsteget i Håbo - 

tilläggsansökan samverkansstrateg, 

 

att avsätta maximalt 440 000 kr som finansiering under perioden 2019-01-01 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 

Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala ansöker om medel 

för att finansiera en samverkansstrateg under en två-årsperiod. Detta är en tilläggsansökan till den 

tidigare beviljade insatsen Framsteget Håbo. Lokus Håbo ansökte om och beviljades även medel 

för en samverkansstrateg på 30 % för perioden 20170101–20181231. Behovet av extra 

stöd/lotsning till handläggare och vårdgivare har dock visat sig större än beräknat och 

lokusgruppens bedömning är att behovet av en samverkansstrateg på 30 % även finns för år 2019 

och 2020.  

 

Syftet med ansökan är också att stödja till fungerande samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering, 

öka förutsättningarna för individer att nå egen försörjning, att långsiktigt bidra till effektivare 

resursutnyttjande, utveckling och implementering av samverkansmodeller och metoder som är 

förankrade i organisationerna, erbjuda aktiverande och kartläggande insatser för individer med 

oklara behov, att långsiktigt minska arbetslösheten samt att skapa gynnsamma förutsättningar för 

målgruppen till varaktig inkludering i samhället.  

 

Målgrupp för de strategiska insatserna är medarbetare och chefer på Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region Uppsala och Håbo kommun.  För insatsen som helhet är målgruppen 

individer som bedöms stå långt från arbetsmarknaden där nästa steg är oklart, individer med 

långvarig offentlig försörjning, sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning har nedsatt 

hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete, unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning och 

nyanlända unga vuxna som varken arbetar eller studerar. 

 

Följande mål har angetts för samverkansstrategen; att vara adjungerad vid samtliga av operativa 

ledningsgruppens möten och att rapportera till såväl ledningsgruppen som till lokusgruppen 
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gällande identifierade behov och kompetenshöjande aktiviteter. Samverkansstrategen ansvarar 

också för att samordna och bereda ärenden till lokusgruppsmöten.  

 

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. Insatsen Framsteget Håbo riktar sig i huvudsak mot arbete med individer. Deltagare 

skrivs in i verksamheten och registreras på individnivå i SUS. Tilläggsansökan för 

samverkansstrateg är en mindre strukturell del i syfte höja kvalitén på arbetet i Framsteget Håbo 

och därmed nå hållbara resultat. 

   

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

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

ersättningsberoende. Framstegets verksamhet riktar sig mot dessa prioriterade målgrupper.  

 

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 
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GDPR Policy 

Förslag till beslut 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna Samordningsförbundet Uppsala läns GDPR policy enligt bilaga 6.1. 

 

Ärendet 

GDPR står för General Data Protection Regulation. 

Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 

25 maj 2018. 

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet 

med EU:s dataskyddsförordning GDPR. 

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras såväl strukturerad 

som ostrukturerad data. 

 

Åsa Fichtel, Förbundschef  
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GDPR Policy för hantering av personuppgifter för 

Samordningsförbundet Uppsala län (222000-2576) 

 

GDPR står för General Data Protection Regulation. 

Det är EU:s dataskyddsförordning som gäller i alla unionens länder från och med den 

25 maj 2018. 

 

Syfte 

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet 

med EU:s dataskyddsförordning GDPR. 

Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras såväl strukturerad 

som ostrukturerad data. 

 

Dataskyddsombud 

Samordningsförbundet Uppsala län är skyldig att utse dataskyddsombud och anmäla 

detta till Datainspektionen innan den 25 maj 2018. 

Samordningsförbundet Uppsala län har anmält ekonom Kimmo Niva som 

dataskyddsombud till Datainspektionen den 23 maj 2018. 

Dataskyddsombudet är den person som har särskilt ansvar för att se till att 

dataskyddslagstiftningen efterföljs. Dataskyddsombudet är en fysisk person. 

 

Personuppgiftsansvarig 

Samordningsförbundets styrelse är ansvarig för behandlingen av alla berörda 

personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är den juridiska personen som ansvarar för 

personuppgifter. Det är även personuppgiftsansvarig som har kontakt med de 

registrerade och ansvarar för att informera sådana om behandling av personuppgifter. 

Detta kan göras via en integritetspolicy eller policy för hantering av personuppgifter. 

 

Personuppgiftsbiträde 

Personuppgiftsbiträdet är den som behandlar personuppgifter för den 

personuppgiftsansvariges räkning. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den 

egna organisationen/personuppgiftsansvarig och är i regel en juridisk person. 

Den yttersta ramen för vilka personuppgifter som får behandlas samt hur 

behandlingen ska gå till bestämmer den personuppgiftsansvarige. 

Enligt dataskyddslagstiftningen (inkl. GDPR) uppställs krav på att villkoren för 

personuppgiftsbiträdets behandling skall regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal. 
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Ett sådant avtal skall finnas mellan varje personuppgiftsansvarig och 

personuppgiftsbiträde. Personuppgiftsbiträdesavtalet skall innehålla vissa specifika 

villkor som anges i personuppgiftslagen (PUL) respektive dataskyddsförordningen 

(GDPR). Samordningsförbundet Uppsala län har tecknat ett sådant avtal med vår IT-

leverantör Kontorscentrum i Uppsala AB (Gibon). 

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en 

fysisk person som är vid liv. Det innebär att t ex följande är personuppgifter: namn, 

adress, telefonnummer, lokaliseringsuppgifter eller faktorer som är specifika för en 

persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. 

 

All behandling av personuppgifter omfattas av Dataskyddsförordningen och dess 

regler. En behandling av personuppgifter är den åtgärd som görs med dina uppgifter 

oberoende om den görs automatiskt eller manuellt. 

 

Hur vi samlar in personuppgifter och i vilket syfte 

 

• Anställning personal till kansliet 

 

När du söker lediga tjänster använder Samordningsförbundet dina 

personuppgifter endast för det ändamål som du lämnat dem för. 

 

Personuppgifter registreras också i vårt löneprogram. 

  

• Nya ledamöter till Förbundsstyrelse eller Arbetsutskott 

 

            Personuppgifter registreras i vårt löneprogram. 

 

 

Hur och var lagras dina personuppgifter? 

 

• Lönelistor, lönebesked, kontrolluppgifter lagras i vårt arkiv. 

• Personuppgifter lagras i löneprogrammet Visma Lön 600. 

 

 

Hur länge sparas dina personuppgifter? 

• Enligt krav i redovisningslagen ska räkenskapsmaterial sparas i 10 år. 

• Samma krav finns i arkivlagen, dvs spara ansökningshandlingar i 10 år. 

• Samordningsförbundet raderar personuppgifterna när det inte längre finns 

någon ändamålsenlig att spara dem. 

 

Dina rättigheter 

• Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra 

våra uppgifter, exempelvis betala ut lön till anställda och förtroendevalda. 
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För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat 

syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. 

 

Tredje part 

• Samordningsförbundet Uppsala län sprider eller säljer inte personuppgifter 

vidare till tredje part. Dina personuppgifter överförs inte heller utomlands. 

 

Denna Policy är beslutad av Samordningsförbundet Uppsala läns Förbundsstyrelse. 


