Samordningsförbundets &
Lokusgruppernas uppdrag
Samordningsförbundet Uppsala län
De fyra parterna bildade 2008 Samordningsförbundet Uppsala
län och är ett av åtta länsförbund. Parterna beslutar själva hur
samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala
förutsättningar och behov.
Ett Samordningsförbund kan ses som en struktur för att få
samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. På
individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera
insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna
syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder
och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.
Syftet med Samordningsförbundets verksamhet är att genom
finansiell samordning underlätta och förbättra möjligheterna för
de individer som är i behov av samordnande
rehabiliteringsinsatser att kunna förbättra sin arbetsförmåga.
Målet är att insatserna ska bidra till att individer förbättrar sina
möjligheter att komma in på eller närma sig arbetsmarknaden.

Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser
(FINSAM)
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det
möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och
region att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. Insatserna inom den finansiella
samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade
rehabiliteringsinsatser och skall syfta till att dessa uppnår eller
förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

Förbundsordning
I samband med Samordningsförbundets bildande antog parterna
en förbundsordning. Förbundsordningen anger inriktningen för
samverkansarbetet och kan jämställas som förbundets
“lagstiftning”.
I förbundsordning ska följande regleras; medlemmar, ändamål,
styrelsens sammansättning, uppgifter och beslutanderätt,
personal, initiativrätt, samråd, kungörelser, andelar i tillgångar
och skulder samt fördelning av kostnader, styrning och insyn,
budget och verksamhetsplan, mandattid för revisorer, utträde,
likvidation och upplösning, tvister, ersättning till ledamöter och
ersättare, revisorer och revisorsersättare, arkivtillsyn, förbundets
bildande, regler för utträde, likvidation och upplösning.
Förbundsordningen ska beslutas av ingående parters högsta
beslutande organ.

Medlemsavgift
Staten står för hälften av medlemsavgiften genom
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Från Region Uppsala kommer 25 % medan länets åtta kommuner
delar på resterande 25 % utifrån storlek.

SUS
SUS står för Sektorsövergripande system för uppföljning av
samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet. Systemet följer upp resultaten av
samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet som har finansierats av anslaget ”Bidrag
till sjukskrivningsprocessen”. Det är ett enhetligt system som dels
möjliggör uppföljning med stöd av rapporter, dels möjliggör
transparens då rapporterna är tillgängliga för samtliga SUS.
Försäkringskassan, i egenskap av systemägare, ansvarar för drift,
förvaltning och utveckling av uppföljningssystemet. SUS är dock
myndighetsgemensamt. Rapportering av data i systemet
premieras av Samordningsförbundets styrelse. Registrering kan
ske både genom att registrera individdata (med personuppgift
eller anonymt) och registrering av strukturinsatser (antal
deltagare/medarbetare och chefer)

Samordningsförbundets styrelse
Förbundets styrelse består av elva ordinarie ledamöter och elva
ersättare som utses av medlemmarna själva. Styrelsen består av
lokalt utsedda politiker från kommun och region.

Från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är det
tjänstepersoner, vilka myndigheterna själva har utsett, som ingår.
Styrelsen är ytterst ansvarig för verksamheten i förbundet. De
sätter mål och inriktning kring vad de vill att förbundet ska
prioritera i sin finansiering av insatser, men har inte något
linjeansvar mot parterna.
Förbundsstyrelse och Arbetsutskott.

Samordningsförbundets kansli
Kansliet, under ledning av förbundschef bereder ärenden till
styrelsen, verkställer beslut, säkerställer att ansökningar bereds
enligt förbundets styrdokument samt utifrån lagstiftning. Vidare
fungerar kansliet som stöd till förbundets utvecklingsinriktade
arbete gentemot parterna.
Förbundets utvecklingsinriktade arbete innebär deltagande som
adjungerande i lokus och styrgrupper, FIA-nätverk (nätverk för
insatsansvariga), arrangerande av olika kompetenshöjande
aktiviteter och seminarier.
Samordningsförbundets kansli stöttar också utveckling inom
förbundet genom att ta fram underlag till behovsanalyser och
sammanställer resultat av insatserna. Utöver det nämnda är
kansliets roll att vara lyhörda för parternas behov av stöd för att
främja samverkan.

Lokala lokusgrupper
Parterna i Samordningsförbundet Uppsala län har valt att driva
sin samverkan genom lokala utvecklingsgrupper i samtliga åtta
kommuner. Respektive part utser sina representanter till
lokusgruppen. Här lyfts samverkansfrågor ur ett lokalt perspektiv
och parterna beslutar om fortsatt viljeinriktning. Utgångspunkten
för övergripande viljeinriktning är att skapa hållbar samverkan
som tar hänsyn till parternas respektive behov.

Lokussamordnare/samordnare/sammankallande
till lokusmöten med mera
Lokusgrupperna har olika sätt att bereda och hålla samman
lokusgruppens arbete, med syfte att utveckla ett varaktigt system
för effektiv samverkan mellan aktörerna som är hållbar över tid.
Exempel på vad en sådan funktion kan ha för uppgifter: bereda
möten, kalla till möten, sammanställa minnesanteckningar,
analysera samverkansfrågor, bevaka samverkansprojekt och
nätverk med samverkansparter.
Det är en fråga för varje lokusgrupp att bestämma hur och om
denna funktion ska finnas.
Här hittar du mer info om Samordningsförbundet Uppsala län.

