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Ansökan om medel från samordningsförbundet 
 
  

Insatsens namn : Lokussamordnare Lokus Uppsala 

Insatsägare  
 
Uppsala kommun 
Kontaktperson: Lena Winterbom 
E-post: Lena.winterbom@uppsala.se 

Samverkansparter 
 
Arbetsförmedlingen 
Kontaktperson: Wictoria Palmetorp 
E-post: Wictoria.palmetorp@arbetsformedlingen.se 
 
Försäkringskassan 
Kontaktperson: Marika Söderberg 
E-post: Marika.soderberg@forsakringskassan.se 
 
Region Uppsala 
Kontaktperson: Birgitta Olsson 
E-post: Birgitta.a.olsson@regionuppsala.se 
 

Beskriv syftet med insatsen  
 
Lokus Uppsala har sedan 1 januari 2018 haft stöd av en operativ resurs på halvtid. 
Lokussamordnaren analyserar samverkansfrågor samt bevakar samverkansprojekt och nätverk 
med samverkansparter. Uppdraget har även inneburit att hålla samman lokusgruppens arbete 
genom att bereda möten, kalla till möten och sammanställa minnesanteckningar.  
 
Frågan om att alternera ordförandeskapet och administrationen mellan parterna diskuteras 
årligen. Varje part medfinansierar Lokusgruppens arbete genom sina representanter och ser ingen 
möjlighet att ta på sig ytterligare arbetsuppgifter. Lokus Uppsala har därför ett fortsatt behov av 
en operativ resurs som bereder och håller samman lokusgruppens arbete med syfte att utveckla 
ett hållbart system för effektiv samverkan mellan aktörerna. Det uttrycks genom att vidmakthålla 
den röda tråden mellan lokusgruppens möten och säkerställa att ingen fråga tappas bort. Beslut 
om att rådande ordning ska gälla och att vi gör en ny ansökan för två år till, togs på Lokusgruppens 
möte den 20 maj 2022.  
 

Beskriv målen med insatsen 
 
Effektmål:  

• Underlätta parternas medverkan i lokusgruppen genom ett gemensamt beredande stöd i 
samverkansfrågor och administrationen kring dessa frågor. 

Insatsmål:  

• Operativ resurs som även fortsättningsvis håller samman lokusgruppens arbete.  

• Att bereda, vara sammankallande för minst sex lokusmöten per år 

• Deltagande i nätverk för projektledare för insatser som finansieras av 
samordningsförbundet. 
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• Följa upp verksamhet och resultat för föregående år (ta fram verksamhetsberättelse). 

• Ta fram årshjul för kommande år.  
 

Beskriv bakgrunden till/behovet av insatsen 
 
Plattform för långsiktig samverkan/lokala samverkansgrupper i Uppsala län lokus bildades 2015. 
Alltsedan dess har lokus Uppsala haft ett operativt stöd som bereder lokusmöten, vilket inkluderar 
framtagande av dagordning respektive kallelse inför respektive möte. Uppdraget har även 
inneburit att lokussamordnaren har skrivit minnesanteckningar i samband med respektive 
mötestillfälle samt verkställa uppdrag från lokusgruppen. Genom ett fortsatt operativt stöd skapas 
förutsättningar för ett hållbart system för lokal samverkan där frågor inte ”tappas bort” utan den 
röda tråden hålls mellan möten. Ett fortsatt operativt stöd behövs även för att säkerställa att 
samtliga parters intressen tas tillvara.  

Planerad Insatstid 
 
2023-01-01-2024-12-31 

Beskriv målgrupp för insatsen 
 
På strukturell nivå de ingående parterna i Lokus Uppsala som består av Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Uppsala och Uppsala kommun.  
 

Beskriv metod/metoder ni kommer använda 
 
Lokussamordnaren skall:  

• Tillsammans med ordförande för Lokus Uppsala förbereda dagordning inför respektive 
mötestillfälle (minst sex gånger/år) 

• 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.   

• I samband med lokusmöte skriva minnesanteckningar som därefter mötesdeltagarna får ta 
del av och återkomma med synpunkter.  

• På uppdrag av lokusgruppens parter genomföra mindre utredningsuppdrag som beredning 
inför beslut i lokus.  

• Ha kontakt med eventuella gäster som skall hålla i information/presentation i samband 
med lokusmöten. 

• På uppdrag av lokus Uppsala bjuda in exempelvis projektledare för andra insatser/ projekt 
som bedrivs i Uppsala.   

• Ta fram verksamhetsberättelse för föregående år som presenteras för lokus Uppsala i 
samband med första mötet för respektive år.  

• Introducera nya lokusmedlemmar i vad samordningsförbundet innebär och vad lokus har 
för uppdrag.  

• Ha överblick över samtliga pågående insatser i territoriella Uppsala som är finansierade av 
samordningsförbundet Uppsala län. I uppdraget ingår att ha kännedom om bland annat s 
mål och syfte samt kontaktperson för respektive insats.  

• Omvärldsbevaka, vilket bland annat kan innebära studiebesök till andra insatser/projekt 
som bedrivs i länet.   

• Delta i nätverket för projektledare för insatser som finansieras av samordningsförbundet.   
• Vid behov representera Lokus Uppsala i den strategiska utvecklingsgruppen.  
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Beskriv metod för uppföljning och utvärdering av målen 
 
Insatsen kommer att följas upp genom kvartalsuppföljning som sker i form av återrapportering till 
samordningsförbundet.  
 

Beskriv hur ni tänker ta tillvara resultaten från insatsen:  
 
Insatsen innebär en operativ gemensam resurs för samtliga parter inom samordningsförbundet. 
Resursen ska användas för att underlätta och utveckla lokusgruppens arbete och därigenom 
skapas ett hållbart system för effektiv samverkan. 
 

Ange budget/finansiering:  
 
2023: 360 000 kronor 
 
2024: 360 000 kronor 
 
Totalt: 720 000 kronor 
 
 

Har ansökan diskuterats i lokal utvecklingsgrupp eller i den strategiska utvecklingsgruppen? 
 
           Ja                     Nej 
 
Hur och när har ansökan diskuterats? 
 
Ansökan har förankrats genom diskussion i samband med lokusmötet som ägde rum den 20 maj 
2022. Samtliga parter är positiva till att lokusgruppen har ett fortsatt operativ stöd både före, 
under och efter respektive lokusmöte.  
 

Överenskommelse 
(Texten under hela detta avsnitt skall stå kvar orörd) 
 
Lagar och förordningar 
Insatsägarna är verksamhetsansvariga och har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, 
föreskrifter och egna styrdokument, vilka på något sätt berör uppdraget enligt denna ansökan, följs. 
Åtagandet inkluderar att följa tillämpliga och gällande styrdokument inom förbundet.  
 
Arbetsgivaransvar 
Personal som arbetar i insatsen är fortsatt anställda av berörd medlemsorganisation som också har 
kvar det fullständiga arbetsgivaransvaret. 
 
Information från insatsen 
Vid ett beviljande av insatsen ska insatsen löpande lämna information om sin verksamhet enligt de 
sätt som Samordningsförbundet meddelar. Främst handlar detta om redovisning i SUS (System för 
uppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet) samt om olika rapporter om läget i och ut-
sikterna för insatsen enligt gällande rutiner för insatser. Viktiga förändringar i insatsen ska avvikelse-
rapporteras i särskild ordning. 
 
 
 
 

X  
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Kostnader 
De i beslut beviljade medlen utgör ett maxbelopp, och grund för ersättning är faktisk upparbetade 
kostnader. Styrelsens beslut om finansiering av samverkansinsatser gäller under förutsättning att 
förbundet beviljas medel från medlemsorganisationerna framöver. 
 
Underskrifter 
Inför behandling av Samordningsförbundet arbetsutskott/styrelse för beslut skall samtliga parters 
behöriga beslutsfattare ha skrivit under och ställt sig bakom ansökan. I och med nedanstående un-
derskrifter och ett därpå följande positivt beslut från Samordningsförbundets styrelse så har ett 
åtagande från insatsägarna, både gentemot varandra och mot Samordningsförbundet, att uppfylla 
denna plan inom de beskrivna ramarna överenskommits.   

 

Underskrift  

Organisation och datum Uppsala kommun 

Insatsägare (namn) 
 

 

Insatsägare (namnförtydligande) Lena Winterbom 

E-post: Lena.winterbom@uppsala.se 

 
  

https://sign.visma.net/sv/document-check/705d477e-4534-413d-bddc-c665ccd85cf0

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com

mailto:Lena.winterbom@uppsala.se


5 
 v:19-07-10 

 

 

Insatsens namn: Lokussamordnare Lokus Uppsala 

 

Underskrift 

Organisation och datum Arbetsförmedlingen 

Samverkanspart(namn) 
 

 

Samverkanspart (namnförtydligande) Wictoria Palmetorp 

E-post: Wictoria.palmetorp@arbetsformedlingen.se 
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Insatsens namn: Lokussamordnare Lokus Uppsala 

 

Underskrift 

 
Organisation och datum 

 
Försäkringskassan 

Samverkanspart(namn) 
 

 

Samverkanspart (namnförtydligande) Carina Hagelin Kjällman 

E-post: Carina.hagelin-kjallman@forsakringskassan.se 
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Insatsens namn: Lokussamordnare Lokus Uppsala 

 

Underskrift 

Organisation och datum Region Uppsala 

Samverkanspart(namn) 
 

 

Samverkanspart (namnförtydligande) Carina Bäckström 

E-post: Carina.backstrom@regionuppsala.se 
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FYLL I ENDAST  FÄRGADE FÄLT

BUDGET - DETALJERAD
fr o m t o m

Insatsens löptid: 2023-01-01 2024-12-31

Kostnader i tkr Huvudinsatsägare Delinsatsägare Delinsatsägare Delinsatsägare 
Uppsala kommun AF FK Region Att rekvirera - 

Alla insatsägare
LÖNEKOSTNAD Tjänst Tidsperiod (ååmmdd)
inkl PO.påslag i % från till
Lokussamordnare Lokus Uppsala 50% 2023-01-01 2024-12-31 720 000 720 000
2. 0% 0
3. 0% 0
4. 0% 0
5. 0% 0
6. 0% 0
7. 0% 0
SUMMA LÖNEKOSTNAD 50% 720 000 0 0 0 720 000

LOKALKOSTNAD
Lokalhyra 0
Övriga lokalkostnader 0
SUMMA LOKALKOSTNAD 0 0 0 0 0

ÖVRIGA KOSTNADER
Utvärdering 0
Spridningsseminarier 0
Utbildning insatsmedarbetare 0
Inköpta utredningar, utbildningar och 
tjänster avsedda för deltagare 0
Övriga aktiviteter för deltagare 0
Telefon-, IT-kostnader 0
Resor 0
Tolk 0
Informationsmaterial 0

0
Övrigt 0

SUMMA ÖVRIGA KOSTNADER 0 0 0 0 0

SUMMA FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDET 720 000 0 0 0 720 000

LÖNEKOSTNAD inkl PO påslag Tjänst i %
1. 0% 0
2. 0% 0
3. 0% 0
4. 0% 0
5. 0% 0
6. 0% 0
7. 0% 0
SUMMA LÖNEKOSTNAD 0% 0 0 0 0 0

LOKALKOSTNAD
Lokalhyra 0
Övriga lokalkostnader 0
SUMMA LOKALKOSTNAD 0 0 0 0 0

ÖVRIGA KOSTNADER
0
0
0
0

SUMMA ÖVRIGA KOSTNDER 0 0 0 0 0

SUMMA EGENFINANSIERING 0 0 0 0 0

TOTAL KOSTNAD FÖR INSATSEN 720 000 0 0 0 720 000

Namn på insats:

KOSTNAD ATT REKVIRERA FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDET

EGENFINANSIERING Uppsala kommun AF FK Region
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INSATSBUDGET 
FÖRDELAD ÖVER INSATSTID

År 1 År 2 År 3 År 4
2023 2024 20xx 20xx

LÖNEKOSTNADER
inkl P.O tillägg
Lokussamordnare Lokus Uppsala 720 000 360 000 360 000
2. 0
3. 0
4. 0
5. 0
6. 0
7. 0
SUMMA LÖNEKOSTNAD 720 000 360000 360000 0 0

LOKALKOSTNADER
Lokalkostnader 0
Övriga lokalkostnader 0
SUMMA LOKALKOSTNAD 0 0 0 0 0

ÖVRIGA KOSTNADER 0

SUMMA FRÅN SAMORDNINGSFÖRBUNDET 720 000 360000 360000 0 0

S:a per år för avstämning 720 000

0

FYLL I ENDAST FÄRGADE FÄLT
Totalt för 
insatsen

Fördelning per år, tkr
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Skall ej fyllas i !
Data hämtas från fliken "Insatsbudget"

Budgetsammanställning 0

Projektets löptid 2023-01-01 2024-12-31

Kostnader i tkr
Att rekvirera från 

Samordningsförbundet
Projektägarnas 

egenfinansiering
Totalt    

projektet

Huvudinsatsägare

Uppsala kommun 720 000 0 720 000

Delinsatsägare 

AF 0 0 0
FK 0 0 0
Region 0 0 0

Summa 720 000 0 720 000

Instruktioner till ansökan:

För över innehållet i denna tabell till projektplanen under rubriken Projektets finansiering.

Den detaljerade budgeten skickas med ansökan som en bilaga.
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