Nyhetsbrev mars
3 uppdrag avslutas
På styrelsemötet i april slutrapporteras två uppdrag som beviljats medel genom det nya arbetssättet
och en process som varit FINSAM-finansierad sedan 2018. Först ut är Daglig verksamhets uppdrag
”Ett riktigt jobb” i Landskrona som handlat om att implementera IPS (individual placement support)
och utveckla resursintegrering för ungdomar inom autismspektrat. Det andra uppdraget är ett test av
en förmotiverande insats för unga med psykisk ohälsa på ekonomiskt bistånd i Landskrona. Sist men
inte minst från samma sektion i Landskrona är det den 3-åriga processen Rätt Insats som handlat om
att hitta rätt insats och rätt ersättning för så kallade 0-placerade klienter med misstänkt eller upplevd
ohälsa. Samtliga insatser har fallit väl ut och verksamheterna fortsätter att vidareutveckla nya
arbetssätt och underhålla samarbetet med de aktörer som varit viktiga för att kunna ge samordnat
stöd till behovsgruppen. Slutrapporterna kommer finnas på www.finsamlandskronasvalov.se efter
avrapportering i styrelsen.

Spridning av resultat
Den 22 april mellan 9–11 kan man ta del av ”Upptäckter och effekter” av den förmotiverande
insatsen på ekonomiskt bistånd i Landskrona. Kontakta mig på martina.bach.finsam@landskrona.se
för anmälan och länk.

Ledningsstödsträffar
Vi fortsätter samla cheferna som ansvarar för finansierade uppdrag i syfte att aktualisera samtliga
resursintegrerande insatser och stödja samverkansledning. Tanken är att erbjuda en reflekterande
mötesplats för cheferna som parallellt med sitt ordinarie uppdrag arbetsleder uppdragsledare som
driver utveckling i ”mellanrummen”, bortom sin egen verksamhet. Här lyfter vi också frågor om hur
uppdragen förankras och absorberas upp i kärnverksamheten allt eftersom de fortlöper/utvecklas.
Dessa träffar är också gynnsamma för vår fortsatta tjänsteinnovativa process eftersom cheferna delar
med sig av utmaningar/problem som kräver andra aktörers insatser. Det tillsammans med den årliga
behovsanalysen hjälper oss att få en övergripande och heltäckande bild av var utvecklingsområdena
finns.

Följ oss på sociala medier
Nu kan alla som vill följa vårt arbete med tjänsteinnovation i FINSAM Landskrona Svalöv göra det på
Facebook och/eller Instagram. Sök gärna upp oss på ”Finsam Landskrona Svalöv”.
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