Nyhetsbrev maj

Accepterade uppdragserbjudanden

På styrelsemötet i maj fattades beslut om två uppdragserbjudande inom ramen för samverkan. Det
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. Detta ställer krav på upparbetade
samverkansrutiner med både AF, FK, psykiatri, socialtjänst och näringsliv. Omsorgsförvaltningen i
Landskrona har tackat ja till uppdraget och påbörjade arbetet redan den 1 juni. Vill du veta mer om
uppdraget; hur det tog form genom intervjuer med de unga, verksamhetens ledning och
medarbetare samt kringliggande aktörer – ta en kontakt så berättar vi mer!
Det andra uppdraget handlar om en samverkansresurs på Arbetsförmedlingen med fokus på unga
vuxna i Landskrona Svalöv. Myndigheten gick in i 2020 med ca 40 % mindre personal jämfört med
föregående år, samtidigt som covid-19 under våren bidrar till 25 000 varsel i branscher som
sysselsätter många ungdomar. Medel för att kunna fatta beslut till olika åtgärder har frigjorts men AF
har inte tillräckligt med personal som kan handlägga. Därför kommer FINSAM finansiera en
handläggare på heltid under ett års tid som ska bygga samverkansrutiner med de andra FINSAMparterna där unga vuxna förekommer men även handlägga ärenden. Resursen kommer ingå i
FINSAM:s innovationsteam och därigenom bidra till att utveckla den kunskap som krävs för att bygga
hållbara samverkansstrukturer. Samverkansresursen ska rekryteras av AF, placeras i både Landskrona
Stad och Svalövs kommun och beräknas börja sitt arbete i juli 2020.
Den 4 juni har styrelsen möte igen och då ska tre föreslagna uppdrag upp till beslut. Mer om det i
nyhetsbrevet för juni!

Digital föreläsning om samordnade insatser

Den inplanerade halvdagen om ”Samordnade insatser ger störst effekt” med Charlotte Liebak
Hansen på Marina Plaza gjordes om till en teams-föreläsning. Vi hade 60 digitala gäster som tog del
av de BIP-projektets forskningsresultat om vilka indikatorer som leder arbetslösa till jobb. Teknik och
uppkoppling fungerade utmärkt och att döma av utvärderingen vill i princip samtliga se mer av den
här typen av kompetenshöjande insatser där samordningsförbunden står som arrangör. Vill du ta del
av forskningsresultaten är du välkommen att kontakta kansliet så skickar vi underlag!

Tillfällig adress

Kansliet har tillfälligt flyttat in i YARA-huset på Storgatan 24 i väntan på att vår hörna i stadshuset i
Landskrona ska bli färdigrenoverad. Vi beräknas vara tillbaka senhösten 2020 i nya och fina lokaler!
/Martina Bach
FINSAM Landskrona Svalöv

