
Nyhetsbrev juni 
Fem av fem uppdragserbjudanden klara för start  
I förra nyhetsbrevet skrev vi om att det på styrelsemötet i maj fattades beslut om två 
uppdragserbjudande inom ramen för samverkansutveckling. Den ena uppdraget handlar om att 
implementera Individual Placement Support (IPS) på Daglig verksamhet så att gruppen unga vuxna 
högfungerande med autism och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar får rätt stöd att närma sig 
riktiga jobb. Det andra omfattar en samverkansresurs på Arbetsförmedlingen med fokus på unga 
vuxna i Landskrona och Svalöv. Nu har styrelsen godkänt ytterligare tre uppdragsförslag som samtliga 
parter har tackat ja till.  

Jätteroligt tycker vi såklart!  

Ett uppdrag vänder sig till vuxenpsykiatrin och handlar om finansiering av en samverkansutvecklare 
som ska jobba med uppsökande verksamhet till de verksamheter i Landskrona och Svalöv där unga 
vuxna med psykisk ohälsa också befinner sig. Uppdraget ska fokusera på övriga uppdrag för unga 
som vi finansierar samtidigt som den uppsökande verksamheten förhoppningsvis leder till 
identifiering av nya samverkansinsatser. Processen startar i augusti 2020 och sträcker sig ett år 
framåt.  

Det andra uppdraget som beviljades medel som Utbildningsförvaltningen i Landskrona Stad har 
accepterat gäller det kommunala aktivitetsansvaret KAA.  I detta uppdrag finansierar vi under hösten 
2020 en samverkansresurs för KAA som tillsammans med ledning, KAA-medarbetare och presumtiva 
parter ska ta fram en handlingsplan för samverkan, såväl internt i kommunen som externt med 
exempelvis AF och psykiatrin. I uppdragsbeskrivningen ligger även att utarbeta ett 
uppföljningssystem för den samverkan behovsgruppen kräver.  

Sist men inte minst kommer vi under perioden september 2020 – mars 2021 finansiera en pilot för en 
förmotiverande insats på ekonomiskt bistånd i Landskrona Stad för unga vuxna med upplevd psykisk 
ohälsa. Här bygger format och innehåll på aktiv samverkan med de andra FINSAM-parterna och 
sätter fokus på hantering av ohälsa, livskunskap, fortsatta studier och arbetsmarknad.  

Webbinarium om vår tjänsteinnovationsresa 2020 
Vill du höra mer om hur vi har designat fram uppdragen under våren 2020, arbetssättet och planerna 
framåt? I så fall är du varmt välkommen att delta via Teams den 20 augusti kl. 10.00-12.00. Anmälan 
görs till Maria Andersson på maria.andersson.finsam@landskrona.se senast den 12 augusti.  

Med önskan om en riktigt fin semester och en skön sommar!  

/Martina Bach 
FINSAM Landskrona Svalöv 
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