Datum 2020-09-18
Dnr. 2019:31
AU 200820
FS 200918

Bilaga 7 - 7.1

Förlängningsansökan Lokussamordnare Uppsala
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för Lokussamordnare Uppsala, för perioden 1
januari 2021 fram till 31 december 2022, maximalt 720 000 kronor

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

Ärende
Lokus Uppsala har sedan 1 januari 2018 haft stöd av en operativ resurs, en Lokussamordnare,
i arbetet med att analysera samverkansfrågor, bevaka samverkansprojekt och nätverk med
samverkansparter. Uppdraget har även inneburit att hålla samman Lokus-gruppens arbete
genom att bereda möten, kalla till möten och sammanställa minnesanteckningar.
Lokus Uppsala anger i ansökan att de har ett fortsatt behov av att få stöd av en operativ resurs
som bereder och håller samman Lokus-gruppens arbete under år 2021 och 2022
I ansökan anges att Lokussamordnaren skall:
•
•
•
•
•
•
•

Tillsammans med ordförande för Lokus Uppsala förbereda dagordning inför
respektive mötestillfälle
Hålla i förberedelser inför respektive Lokusmöte, vilket inkluderar att skicka ut
kallelse till dessa mötestillfällen. Det handlar även om att kontakta parterna för att
säkerställa att eventuella punkter till dagordningen fångas upp.
På uppdrag av Lokus Uppsala ta kontakt med eventuella gäster som skall hålla i
information/presentation.
Ha överblick över lokusgruppens samtliga insatser med dess mål, syfte och
kontaktperson
Omvärldsbevaka, vilket bland annat kan innebära studiebesök till andra
insatser /projekt som bedrivs i länet.
På uppdrag av Lokus Uppsala bjuda in bland annat projektledare för andra
insatser/projekt som bedrivs i Uppsala.
I samband med Lokusmöte skriva minnesanteckningar som därefter mötesdeltagarna
får ta del av och återkomma med synpunkter.
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Insatsen innebär en operativ resurs för att underlätta och utveckla Lokusgruppens arbete och
har inte som mål att implementeras. Däremot ska ett system för effektiv och funktionell
samverkan etableras under perioden.
Bedömning
Samordningsförbundet kan bevilja insatser som är individinriktade eller strukturövergripande.
De kan även vara kompetenshöjande insatser för personal.
Denna insats är en strukturövergripande insats med mål att underlätta parternas medverkan i
Lokusgruppen genom operativt stöd i samverkansfrågor och administrationen kring detta.

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

