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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 
2023 till 31 mars 2025, maximalt 321 000 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 
Det finns sedan ett antal år tillbaka en Lokussamordnare inom ramen för Lokus Älvkarleby. 
Lokussamordnaren är för samverkansparterna och kommunen ett stort stöd i det Lokusarbete som 
pågår, speciellt till kommunen gällande framtagning av ansökningar, rapportering och annat 
administrativt stöd. Lokusgruppen ser att insatsen fallit ut på ett tillfredsställande sätt och arbetet på 
kommunnivå vore inte möjligt utan en Lokussamordnare. 
 
Att ha stöd av en samordnare är utifrån Lokusgruppens perspektiv en avgörande framgångsfaktor för 
samverkan inom ramen för Lokus. En samordnare underlättar att Lokus kan bli mer konkret och lösa 
eventuella vardagliga skav mellan Lokus´ aktörer. Genom att hålla samman, förbereda och summera 
så bidrar Lokussamordnaren till att Lokusmöten blir konkreta och ger mervärde. 
 
Det finns ett behov av att Lokussamordnaren ska fungera som en etablerad och sammanhållande 
länk mellan Lokusgruppen och samverkansinsatser i Älvkarleby kommun samt att Lokussamordnaren 
ska fungera kvalitetssäkrande och stötta kommande insatser i olika frågor för att främja utveckling 
och implementering.  
 
Nuvarande insats Lokussamordnare Älvkarleby pågår till 2023-03-31. För att fortsätta en fungerande 
samverkan i Lokusgruppen samt skapa goda förutsättningar för genomförande av kommande insatser 
är Lokussamordnarens uppdrag avgörande för att Älvkarleby ska kunna ha en möjlighet att 
genomföra tänkta insatser. 
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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 


