
Nyhetsbrev februari 
Fokusområden 
Vi har tidigare informerat om att tre fokusområden för resursintegrering 2022; BIP-metoden för 
samordning av långtidsarbetslösa med funktionsvariationer, tidiga insatser tillsammans för familjer 
samt sysselsättningsplatser i föreningslivet för dem som behöver träna basala kompetenser. 
Styrelsen har även beviljat medel till ett uppdrag som är kopplat till ett område vi finansierat under 3 
års tid, nämligen FACT-team -ett samarbete mellan kommunerna och vuxenpsykiatrin. Därmed kan vi 
konstatera att vi faktiskt har fyra områden som står i fokus för förbundet och inbegriper alla våra 
parter på ett eller annat sätt.  

Uppdrag 2022  
Vi har startat upp året med uppstartsträffar för alla ny uppdrag och haft årets första 
uppdragsledarträff. Här kan ni läsa om de uppdrag som får stöd 2022: 

FACT-resurs på OMS för intern och extern samordning 
Processägare:                            Omsorgsförvaltningen, Landskrona Stad 
Uppdragsperiod:                       2022-02-01 – 2022-12-31 
Kontakt:                                      Fredrik Rasmussen e-post: fredrik.rasmussen@landskrona.se 

Uppdraget bygger på ett befintligt samverkansprojekt mellan psykiatrin och kommunerna i 
nordvästra Skåne kring FACT-team. Kopplat till de kommunala samordnare som vi redan finansierar 
på individ- och familjeförvaltningen (IoF) kommer förbundet stödja omsorgsförvaltningen med en 
intern FACT-resurs. Resursen ska utbilda sig i FACT och tillsammans med samordnarna på IoF bygga 
upp en struktur för resursintegrering mellan förvaltningarna samt med vuxenpsykiatrin.  

BIP-implementering för stöd och samordning 
– lärande, handledning och spridning 
Processägare:                   Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad 
Uppdragsperiod:              2022-02-01 – 2023-03-31 
Kontakt:                             Arijeta Ismajli e-post: arijeta.ismajlivllasaliu@landskrona.se 

Uppdraget handlar om att lära om och implementera BIP-metoden som såväl arbetssätt som 
förhållningssätt kring långtidsarbetslösa med misstänkt eller dokumenterad funktionsvariation. BIP 
bygger på dansk forskning om hur arbetslösa med komplex problematik bäst närmar sig studier eller 
arbete. Forskningen har bland annat visat vikten av att aktörer kring en individ behöver jobba 
samordnat och i parallellitet i stället för den traditionella trappstegsmodellen. 

Samordning BIP och stöd av sysselsättningsplatser i Svalöv 
Processägare:                   Social sektor, Svalövs kommun 
Uppdragsperiod:              2022-03-01 – 2023-03-01 
Kontakt:                             Dalibor Vasic e-post: dalibor.vasic@svalov.se 
  
Uppdraget handlar om lära om samt implementera BIP-metoden för de som står långt från 
arbetsmarknaden och är i behov av samordnat stöd samt samordning gällande sysselsättningsplatser 
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hos det lokala föreningslivet. Uppdragsbeskrivningen bygger på insikter och lärdomar hämtade från 
tidigare finansierade föruppdrag och uppdrag i Svalövs kommun. 

Psykiatriresurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv 
Processägare:                    Vuxenpsykiatrin 
Uppdragsperiod:               2022-02-01 – 2022-12-31 
Kontakt:                              Josefine Mangbo e-post: josefin.mangbo@skane.se 
  
Uppdraget handlar om att stödja vuxenpsykiatrin med en resurs som sätter sig in i BIP-metoden och 
som på regelbunden basis kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. 
Resursen ska även förankra kommunernas BIP-utveckling in i den egna verksamheten och informera 
om utvecklingen för såväl ledning som medarbetare. 

AF-resurs för BIP-implementering i Landskrona och Svalöv 
Processägare:                  Arbetsförmedlingen 
Uppdragsperiod:             2022-02-01 – 2022-12-31 
Kontakt:                            Sven-Yngve Persson 
E-post:                sven-yngve.persson@arbetsformedlingen.se 
  
Uppdraget handlar om att finansiera en resurs på Arbetsförmedlingen som sätter sig in i BIP-
metoden och som regelbundet kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. 
Resursen ska även förankra kommunernas BIP-utveckling in i den egna myndigheten och informera 
om utvecklingen för såväl ledning som medarbetare. 

BIP-samordning och tidiga insatser med kommunen 
Processägare:                   Vårdcentralen Svalöv, Region Skåne 
Uppdragsperiod:              2022-03-01 – 2022-12-31 
Kontakt:                             Cecilia Persson e-post: cecilia.persson@skane.se 
  
Uppdraget handlar om att finansiera en resurs på vårdcentralen Svalöv som sätter sig in i BIP-
metoden och som regelbundet kan stå till förfogande vid kommunernas samordning av ärenden. 
Resursen ska förankra kommunens BIP-utveckling på vårdcentralen Svalöv och informera om 
progression för såväl ledning som medarbetare. Resursen ska också representera och agera språkrör 
för vårdcentralen vid uppbygganden av kommunens plattform för tidiga insatser. 

Tidigt och tillsammans i Svalövs kommun 
Processägare:                    Utvecklingsavdelningen, Svalövs kommun 
Uppdragsperiod:               2022 
Kontakt:                             Kristina Prahl e-post: kristina.prahl@svalov.se 
  
När en familj har många olika kontakter och helhetsbilden inte finns påverkar det inte bara barn och 
unga utan även föräldrarnas förmåga att vara yrkesverksamma. Detta uppdrag handlar om att stödja 
Svalövs kommun med resurser att utifrån det tjänstelogiska perspektivet bygga upp en yta för 
resursintegrering, såväl interkommunalt som med externa presumtiva aktörer i syfte att möta upp 
familjer tidigt och gemensamt. 
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Föruppdrag -Behov och förutsättningar för ”Tidigt och tillsammans för vuxna” i 
Landskrona Stad 
Processägare:                   Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona Stad 
Uppdragsperiod:              2022-02-01 – 2022-04-30 
Kontakt:                             Michelle Ghalib e-post: michelle.ghalib@landskrona.se 
 

Med utgångspunkt i redan etablerade Team Tidiga Insatser för barn och unga i Landskrona handlar 
föruppdraget om att utforska behov och möjligheter för en liknande insats för vuxna. Hur kan 
kommunen och olika förvaltningar skapa en eller flera ytor för resursintegrering där såväl barn, unga 
som vuxna kan få en tidig och gemensam insats? Vilka är behoven och vilka externa resurser behöver 
man samarbeta med? 

Vill du veta mer om uppdragen, hör av dig till respektive kontakt! Vill du veta mer om FACT-team 
eller vårt rehab koordinatorsnätverk som också finansieras 2022? Kontakta oss!  

Martina Bach 

FINSAM Landskrona Svalöv 
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