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Nya vägar för samverkan
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

bevilja finansiellt stöd enligt ansökan Nya vägar för samverkan för perioden 1 oktober
2020 fram till 31 december 2021, maximalt 1 050 000 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
Ansökan
Arbetsförmedlingen saknar idag resurser att medverka som avtalat i de av
Samordningsförbundet finansierade utvecklingsinsatser som bedrivs i Knivsta, Heby, Tierp,
Östhammar och Älvkarlebys kommuner. Arbetsförmedlingen och medsökande kommuner
ansöker därför om medel för en resurs på 50 procent med syfte att genomföra en förstudie
samt för en operativ resurs på 100 procent.
Förstudien ska ta fram former för utveckling av samverkan mellan utvecklingsinsatserna som
finns i kommunerna och Arbetsförmedlingens fristående aktörer med syfte att hitta en
gemensam verktygslåda som underlättar framtida samarbete.
Den operativa resursen ska säkerställa Arbetsförmedlingens fortsatta medverkan i
utvecklingsinsatserna som bedrivs i Knivsta, Heby, Tierps, Östhammar och Älvkarlebys
kommuner under tiden som insatsen pågår.

Bedömning
Denna insats är en strukturövergripande insats med mål att hitta nya vägar för samverkan
mellan Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens fristående aktörer samt de av
Samordningsförbundets finansierade insatser i Knivsta, Heby, Tierps, Östhammars och
Älvkarlebys kommuner. Insatsen inleds med en förstudie parallellt med den operativa
insatsen. Resultat av förstudien ligger sedan till grund för den operativa insatsens utformning.
Bedömningen är att vid beviljad ansökan kan nya arbetsformer utvecklas för förbättrad
samverkan mellan länets kommuner och Arbetsförmedlingen.
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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 diskuterats av alla
medsökande parter i insatsen som alla har ställt sig bakom ansökan.

Åsa Fichtel, Förbundschef

