
   

   

 

 

Värt att veta om våra processer just nu! 
 

Gränssnitt (uppstart maj 2018) 

Styrelsen har fattat beslut om att stödja AF, Individ- och familjeförvaltningen och 

Arbetsmarknad Landskrona genom att finansiera en rad workshops med fallstudier som 

utgångspunkt. Aktiviteterna skall syfta till att tydliggöra ansvarsfördelning och gränssnitt mellan 

parterna när det gäller individer som står utanför arbetsmarknaden. Rätt aktör ska erbjuda rätt 

typ av stöd utifrån den arbetslösas behov och förutsättningar. 

Rätt Insats (uppstart mars 2018) 

Här jobbas det med fördjupad genomgång av de ärenden som identifierades under 

förstudien.  Konsultation har påbörjats tillsammans med FKs samverkansrepresentant som finns 

på plats på ekonomiskt bistånd I Landskrona en dag per vecka. Härutöver utarbetas det fram 

mallar för användning i kontakt med vården. En utbildning för ekonomihandläggarna 

gällande försäkringsmedicin och socialförsäkring har nyligen ägt rum.  

REKO på riktigt (uppstart oktober 2017) 

Hälsomedicinskt Center (HMC) fortsätter arbetet med interna rutiner där allt fler ärenden går 

via rehab koordiatorn. Den operativa samverkansgruppen har träffats med representanter 

från både AF, FK och ekonomiskt bistånd i Landskrona för att bygga samsyn och rehab 

koordinatorn har avslutat NUR-utbildning (naturunderstödd rehabilitering) och påbörjat 

arbetet med remisser till detta.  

Case Management (uppstart april 2017) 

Kännedomsföreläsningarna är igång och personal på vårdcentralen centrum, enheten för 

arbete, integration och välfärd samt Arbetsförmedlingens rehabteam och förstärkt samverkan 

har tagit del av informationen. Planerade föreläsningar framöver är för Capio och 

vårdcentralen Svalöv. Den lokala samrådsgruppen har beslutat att CM ska skrivas in i den 

lokala överenskommelsen mellan psykiatrin och Landskrona stad och CM kommer att vara en 

stående punkt på agendan. Handledning har ägt rum under våren och kommer även 

erbjudas under hösten.  

KompiS (uppstart mars 2017) 

Strukturer för att säkra kandidater för företag och samverkansrutiner börjar hitta fasta former. 

Färsk uppföljning av extern part visar att processen skapar värde och resultat för såväl individer 

som samverkande parter. 12 lyckade matchningar fram till april varav 2 anställningar för 

personer med funktionsvariation. En individ från ekonomiskt bistånd har gått till anställning. 
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