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Ansökan Lokussamordnare Uppsala
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår förbundsstyrelsen besluta
att bevilja finansiellt stöd enligt ansökan för Lokussamordnare Uppsala, för perioden 1 januari
2023 fram till 31 december 2024, 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

Ärendet
Ansökan
Uppsala kommun ansöker tillsammans med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region
Uppsala om finansiering för en Lokussamordnare under perioden 1 januari 2023 till och med
sista december 2024.
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 Lokusgruppens 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 Lokusgruppens arbete under år 2023 och 2024 med syfte att
utveckla ett hållbart system för effektiv samverkan mellan aktörerna.
Insatsen innebär en operativ resurs på 50 % för att underlätta och utveckla Lokusgruppens
arbete. I ansökan anges att Lokussamordnaren ska förbereda och administrera lokusgruppens
möten, genomföra mindre utredningsuppdrag inför beslut i Lokus, ta fram
verksamhetsberättelse samt omvärldsbevaka och delta i relevanta nätverk.
Målet för insatsen är att underlätta parternas medverkan i lokusgruppen genom ett gemensamt
beredande stöd i samverkansfrågor och administrationen i dessa frågor.
I ansökan framgår att parterna ser behov av ett fortsatt operativ stöd för att undvika att frågor
tappas bort och att samtliga parters intressen tas tillvara. Vidare framkommer att frågan om att
alternera ordförandeskapet och administrationen mellan parterna diskuteras årligen. Varje part
medfinansierar lokusgruppens arbete genom sina representanter och ser ingen möjlighet av att
ta på sig ytterligare uppgifter. Beslut om att rådande ordning ska gälla och att ny ansökan lämnas
in togs på lokusgruppens möte den 20 maj 2022.
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Bedömning
Ansökan avser en strukturinsats för fortsatt finansiering av en Lokussamordnare, där Uppsala
kommun är insatsägare och Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Uppsala är
samverkansparter.
Bedömningen är att ansökan ligger i linje med styrelsens inriktning gällande målgrupp och
innehåll. De mätbara mål och de resultat som insatsen strävar efter överensstämmer också
med styrelsens inriktning. Uppföljning och utvärdering kommer att ske löpande.

Åsa Fichtel, Förbundschef

