Nyhetsbrev november
Uppdrag för 2020

I vår verksamhetsplan för 2020 finns ett effektmål beskrivet som handlar om att parterna ska vilja ta
hand om och utveckla insikter som tjänsteinnovationen leder fram till genom att acceptera de
uppdrag förbundet erbjuder.
Under 2020 har innovationsteamet tillsammans med parterna designat sammanlagt åtta uppdrag där
samtliga accepterats av part och startats upp eller är under uppstart. De två senaste uppdragen
beslutade styrelsen om på årets sista styrelsemöte där ett handlar om att genom tjänstedesign skaffa
sig fördjupad förståelse för problematisk frånvaro på gymnasiet för att stoppa inflödet till KAA och
UVAS-gruppen. Det andra uppdraget handlar om vägledning mot hälso- och livsstilsförändring för
unga vuxna i Landskrona som inte är aktuella för specialiserad vård.
Styrelsen fattade också beslut om att uppdraget ”Ett riktigt jobb” som går ut på att implementera
IPS-metoden i Daglig verksamhet, Omsorgsförvaltningen i Landskrona Stad, förlängs med tre
månader till och med den 31 mars 2021. Detta för att skapa utrymme för att fördjupa och utveckla
samarbetet i arbetsgruppen mellan parterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Daglig
verksamhet samt utveckla samarbetet med nya och befintliga företag i behov av arbetskraft.

Ledning av samverksamhet framflyttad till våren 2021

De tre ledarskapsdagar som vi tillsammans med FINSAM Kävlinge Lomma och FINSAM Mittskåne har
tagit fram tillsammans med chefer från våra medlemsparter i Skåne, kommer med anledning av
coronapandemin att flyttas fram till våren 2021. Skulle restriktionerna hålla i sig under våren
genomförs utbildningen digitalt.

Alumni Finsam Landskrona Svalöv

Vi har tagit initiativ till ett alumninätverk som vänder sig till medarbetare som tidigare varit
processledare för en finsamfinansierad insats eller som uppdragsleder något vi finansierar just nu.
Tanken är att erbjuda parterna ett kunskapande forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte vad
gäller frågor som rör samarbete över verksamhetsgränserna över tid och bortom FINSAMfinansiering. Responsen har varit väldigt positiv och en första digital träff äger rum den 11 december.
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