Organisationsnummer: 222000-2733

Delå rsrapport januari-augusti 2020
Styrelsens sammansättning

Styrelsen är utsedd av samordningsförbundets parter och innefattas av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Arbetsutskottet består av ordförande Lisa Flinth, Landskrona Stad, vice ordförande Aase Jönsson,
Svalövs kommun samt förbundschef (FC) Martina Bach, samordningsförbundets kansli.
Ordinarie
Lisa Flinth
Aase Jönsson
Tobias Moberg
Peter Mauritzson
Magnus Lunderquist

Ersättare
Eva Örtegren
Krister Olsson
Michael Johnsson
Gunilla Ljungner
Mecide Özer

Utsedd av
Landskrona Stad
Svalövs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Region Skåne

Centrala styrelsebeslut
Styrelsen har under perioden haft 4 protokollförda möten där följande beslut av vikt har tagits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reviderad attest- och delegationsordning för perioden 2020–2022
Intern kontrollplan för 2020
Årsredovisning för 2019 antogs och lämnades över till revisorerna för granskning
Integritetspolicy antogs med anledning av dataskyddsförordningen GDPR
Efter redovisning av revisionsberättelsen antogs en reviderad verksamhetsplan för 2020 med
tillägg av finansiellt mål
Erbjudande om samverkansuppdrag till Omsorgsförvaltningen i Landskrona Stad godkändes
med omfattningen 476 000 kr
Erbjudande om samverkansuppdrag till Arbetsförmedlingen godkändes med omfattningen
714 000 kr
Erbjudande om samverkansuppdrag till Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona Stad
godkändes med omfattningen 476 000 kr
Erbjudande om samverkansuppdrag till Utbildningsförvaltningen i Landskrona Stad
godkändes med omfattningen 102 000 kr
Erbjudande om samverkansuppdrag till Vuxenpsykiatrin, Region Skåne, godkändes med
omfattningen 816 000 kr

Berörda parter har tackat jag till ovanstående erbjudanden och uppdragsavtal har upprättats mellan
parterna.
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Övrig verksamhet i förbundet
•
•
•
•

Uppbyggnad av innovationsmiljön och planering och genomförande av intervjuer med unga
vuxna och de verksamheter de kommer i kontakt med
Chefsgruppsmöte för information om nuläge kring tjänsteinnovationsprocessen avhölls med
samtliga parter representerade 28 februari
Medlemssamråd med samtliga parter representerade hölls 28 april
Reviderad kartläggning och behovsanalys har gjorts av Grubb Konsulting under juni-augusti
och redovisas på styrelsemötet 29 september

Information och kommunikation
•
•
•

6 nyhetsbrev har publicerats på hemsidan 1 samt skickats ut till styrelse och chefsgrupp för
spridning
Samverkansguiden till parternas personal i Landskrona och Svalöv uppdaterades i mars och
finns digitalt på hemsidan
FC har tillsammans med innovationsledare från Landskrona Stad och Svalövs kommun
löpande besökt parternas verksamheter efter intervjuer med behovsgruppen för
vidareutveckling av presumtiva uppdragserbjudanden

Omvärldsbevakning
•
•
•
•
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FC har deltagit på två regionala nätverksträffar för förbundschefer i Skåne
FC har ingått i styrgruppen för ESF-projektet Unga Vidare i Landskrona Svalöv
FC har medverkat i 2 arbetsutskott för Region Skåne kopplat till de skånska
samordningsförbunden för utveckling av regionala samverkansinitiativ
Löpande omvärldsbevakning kopplat till de uppdragsutveckling i innovationsmiljön,
exempelvis digitalt studiebesök på Ungdomscentralen i Vellinge, studiebesök på Unga Vuxnamottagning i Lund, Ungdomsmottagningen i Landskrona med flera.

www.finsamlandskronasvalov.se
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Uppföljning aktiviteter/insatser angivna i verksamhetsplanen 2020
Strukturell nivå

Uppföljning/Aktiviteter januari-augusti

Insatsnivå

Uppföljning/Aktiviteter januari-augusti

KompiS Svalöv
Rätt Insats
REKO på riktigt
F-ACT-team Landskrona Svalöv

Regional heldagsworkshop på temat ”ledning av samverkan”
för chefer i Skåne. 2 chefer från förbundet samt FC deltog och
resulterade i underlag för 3 utbildningsdagar i
samverkansledning hösten 2020
Avslutad och slutrapporterad
Enligt plan
Avslutad och slutrapporterad
Enligt plan

Chefsgrupp
Medlemssamråd
Innovationsmiljö

Kompetenshöjande insatser

1 träff enligt plan
1 samråd enligt plan
Digitala möten med innovationsledarna varje vecka samt
fysiska träffar vid intervjuer med unga och verksamheter
5 samverkansuppdrag har tagits fram med hjälp av
tjänsteinnovation, erbjudits part och accepterats av part
Webbinarium för 60 deltagare från samordningsförbunden i
Familjen Helsingborg med Charlotte Liebak Hansen om BIPprojektet vid Vaeksthusets Forskningscenter i Danmark

Landskrona den……………. 2020

Lisa Flinth
ordförande, Landskrona Stad

Aase Jönsson
vice ordförande, Svalövs kommun

Tobias Moberg
Försäkringskassan

Peter Mauritzson
Arbetsförmedlingen

Magnus Lunderquist
Region Skåne
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