Samordningsförbundet FINSAM Kävlinge Lomma
i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kävlinge och Lomma
kommun

Samordningsförbundet Finsam Kävlinge- Lomma
Verksamhetsplan 2019

Samordningsförbundet FINSAM Kävlinge Lomma
i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Kävlinge och Lomma
kommun

Förbundets mål och vision/förhållningssätt
Vision/Förhållningssätt
Förbundets Vision/Förhållningssätt är formulerad:
”Individens förutsättningar är utgångspunkt för myndigheternas samverkan”
Målgrupp
Personer i arbetsför ålder som har eller riskerar en otillräcklig grad av självförsörjning och
som är aktuella hos minst två av parterna.

Arbetssätt
Med utgångspunkt i parternas samlade resurser, skall förbundet verka för att:
 Erbjuda samordnade bedömningar av enskilda människors förutsättningar för, och
behov av, hjälp till en högre grad av självförsörjning.
 Initiera och samordna aktiviteter i samma syfte.
 Initiera samverkansstödjande aktiviteter där alla myndigheterna deltar.

Samordningsförbundet
 Är en gemensam arena, men det är de samverkande parternas ansvar att använda
förbundet för att åstadkomma en effektiv verksamhet.
 Sätter mål för sin verksamhet och kan finansiera insatser, men det är de samverkande
parterna som bedriver verksamheten.

Samordningsförbundets aktiviteter ska bygga på:
 Ett öppet och tolerant förhållningssätt
 Evidensbaserade arbetssätt
 Individers behov av samordning av insatser från minst två av parterna

Strategier
Omvärldsbevakning och framtidsanalys är en förutsättning för att prioritera rätt och
arbeta framåtsyftande.





Identifiera, finansiera och utvärdera samverkansstödjande aktiviteter
Stödja utveckling av metoder och arbetssätt
Identifiera, planera, finansiera och löpande utvärdera individrelaterade aktiviteter
Informationsspridning genom rapporter och erfarenheter av samverkansaktiviteter
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Identifiera, finansiera och utvärdera samverkansstödjande aktiviteter













Frukostmöten
Visions och målarbete
Inspirationsseminarium
Styrelsemöten
Beredningsgruppsmöten
Möten med Idégruppen
Nationell konferens
Samverkansakademin, seminarieserie mm
Regionala nätverksträffar
Chefsnätverk
Samverkan med andra förbund
Strukturerad auskultering

Stödja utveckling av metoder och arbetssätt






Etablering genom sysselsättning
Mariamottagning
Unga med aktivitetsersättning
Rehabkoordinatorns roll
InSam

Identifiera, planera, finansiera och löpande utvärdera individrelaterade aktiviteter
(utvärdering ingår ofta inom ramen för aktiviteten)



Ungdomslots
Psykisk ohälsa/missbruk

Information



Hemsida
Möten

