Nyhetsbrev april
Medlemssamråd

Den 28 april bjöd förbundet in till medlemssamråd enligt Nationella Rådets rekommendationer
avseende deltagare och innehåll. Ett medlemssamråd syftar till att föra dialog om förbundets
verksamhet samt lyssna in medlemmarnas önskemål och förväntningar för kommande år. Samtliga
parter var representerade genom kommunalråd från våra bägge kommuner, hälso- och
sjukvårdsstrateg från regionen på delegation från regionråden samt högre tjänstemän från statens
parter.
På dagordningen fanns utfall för 2019, lägesrapport för 2020 samt medelstilldelning och budget inför
2021. Parterna var överens om att fortsätta på den inslagna vägen gällande fokus på samverkan kring
unga vuxna och vikten av att hålla i och hålla ut gällande det nya arbetssättet och medelsfördelningen. Medlemssamrådet kommer hädanefter ersätta chefsgruppsträffarna då det med
förbundets nya fördelningsmodell blir än viktigare att den högsta ledningen är insatt i och har
samsyn på vad som ska prioriteras och varför. Den fortsatta dialogen med parternas
personalorganisationer sker genom och efter förbundets årliga kartläggning och behovsanalys samt
genom uppföljning och styrning av de uppdrag som parterna erbjuds. Då detta var förbundets första
riktiga medlemssamråd avser styrelsen att följa upp mötet med återkoppling från samtliga
närvarande så att vi inför nästa år kan bli än mer träffsäkra gällande upplägg och innehåll.

Fortsatta intervjuer, föruppdrag och uppdrag

Under april och maj fortsätter vi att intervjua unga vuxna, främst KAA-ungdomar i Svalöv då vi har ett
färre antal intervjuer gjorda där. Föruppdraget till Region Skåne om förutsättningarna för en
ungdomscentral/unga vuxna-mottagning i våra områden görs av psykiatrin med primärvårdsstöd från
Hälsomedicinskt Center och FINSAM under april och maj. Föruppdraget gällande format och innehåll
på en förmotiverande aktivitet för unga vuxna på ekonomiskt bistånd är under utveckling med behov
identifierade utifrån gjorda intervjuer med unga samt de medarbetare som möter dem.
Psykoedukation och fokus på det som fungerar står i centrum. Parallellt med detta för vi samtal med
daglig verksamhet i Landskrona om hur vi kan bidra till att stödja IPS-implementering för de unga
högfungerande inom autismspektrat med önskan om riktiga jobb. Svalöv är informerat för att kunna
ta höjd för att liknande samverkan kan utvecklas för deras unga med LSS-beslut.
Vår målsättning är även att två uppdrag gällande intern och extern samverkan kring det kommunala
aktivitetsansvaret i Landskrona och Svalöv ska vara framskrivna innan semestrarna står för dörren.

Från fysisk träff till digital sammankomst

Den inplanerade halvdagen om ”Samordnade insatser ger störst effekt” med Charlotte Liebak
Hansen på Marina Plaza den 14 maj kommer erbjudas samtliga anmälda via webblänk. Med hopp om
att vi kan få tekniken att fungera så att Charlotte får ut sitt viktiga budskap om forskningsresultaten i
BIP-projektet.
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