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Ansökan  

Lokussamordnare Älvkarleby 

 

Förslag till beslut  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta 
 
att  bevilja finansiellt stöd enligt ansökan Lokussamordnare Älvkarleby, för perioden 1 april 

2021 till 31 mars 2023, maximalt 316 000 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 
 

Ärendet 
Ansökan 
Inom ramen för Lokusgruppen i Älvkarleby finns sedan 2018 en lokussamordnare. För att 
säkerställa fungerande samverkan i lokusgruppen har den befintliga lokussamordnaren fungerat 
som ett administrativt stöd och även varit ett operativt stöd gentemot de insatser som pågått i 
Älvkarleby under perioden 2018–2020 och varit en sammanhållande länk mellan Lokusgruppen 
och insatserna. Lokusgruppen i Älvkarleby ser att funktionen Lokussamordnare behöver finnas 
även fortsättningsvis och söker därför om fortsatt finansiering för en sådan funktion på 25 %. 
lokussamordnaren ska förutom det administrativa arbetet kring att sammankalla till och föra 
minnesanteckningar för Lokusgruppen också fungera som ett övergripande stöd för 
Lokusgruppens samverkan och omvärldsbevaka kring området arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Att stödja befintliga insatser samt bidra till utveckling av nya insatser i Älvkarleby kommer också 
ingå i uppdraget. 
 
Den nuvarande lokussamordnaren ska avsluta sitt uppdrag men det finns en tilltänkt person för 
rollen i det fall ansökan beviljas. Den tilltänkta personen kommer arbeta 25 % som 
lokussamordnare och resterande tid är tänkt som processtöd i insatsen Samverkan-
implementering av flerpartsrutin. Det finns en klar fördel att dessa uppdrag kombineras, vilket 
kommer ge synergier. 
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Bedömning 
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 och 
alla parter i Lokusgruppen har ställt sig bakom ansökan. 
 
 
Åsa Fichtel, Förbundschef 


