
 

 

Nya beviljade ansökningar 
Under höstens första styrelsemöte beviljade 

styrelsen medel till två nya samverkans-

insatser! Den första handlar om att testa en 

ny funktion i Landskrona Stad med fokus på 

koordinering av prövningsplatser. Processen 

heter En väg in till praktik och är ett sam-

arbete mellan Arbetsmarknad Landskrona 

och Arbetsförmedlingen. Processen löper 

över 15 månader och adresserar två 

huvudsakliga utmaningar – kommunens 

stundande kompetensförsörjningsbehov 

samt behovet av arbetsträning/praktik-

platser. Koordinatorn kommer att verka 

förvaltningsövergripande på stadens HR-

avdelning. 

Vidare beviljades medel för gemensam 

kompetensutveckling inom ramen för DUA. 

Det är som tidigare år våra bägge 

kommuner som tillsammans med Arbets-

förmedlingen arrangerar ett antal 

kunskapande tillfällen som denna gång 

kommer planeras som frukostträffar eller 

eftermiddagsträffar i samband med fika. 

Tanken är att träffarna ska vara ca 1.5-2 h 

och belysa teman såsom nyanlända och 

utbildningsmöjligheter, motivering av KAA-

ungdomar och arbetet med unga i eller 

med risk för kriminalitet. Träffarna kommer 

äga rum under hösten 2018 och våren 

2019.  

Nomineringar till Guldlänken 
Glöm inte att skicka in din nominering till 

FINSAMs nyinstiftade samverkanspris! Sista 

dagen för att tipsa oss om någon som är en 

förebild vad gäller att lyfta blicken och se 

bortom sin egen hage för klientens-

/patientens bästa är 24 september.   

 

 

 

Certifiering och processtöd 
Som ett led i att bli bättre på att skapa 

värdefullt stöd för våra parter har Martina 

gått en utbildning i samverkan som 

resulterat i en certifiering som samverkans-

ledare. Vi har också anställt Maria – inte 

bara som administratör utan även som stöd 

till pågående och framtida processer! 

 

Ansökningsmall 
Nu har vi äntligen tagit fram en 

standardiserad mall för ansökningar till 

som förhoppningsvis ska göra det lättare 

att beskriva vad det är man vill testa/ 

utveckla! Finns på hemsidan inom kort. 
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