Tertialrapport för tiden (210501–210831)
Namn på insatsen: En väg in
•

Kort beskrivning av mål, syfte och metod enligt ansökan

Arbetsmarknadsenheten och Ekonomiskt bistånd har fått i uppdrag av politiken att med
start i januari 2021 införa en gemensam organisation, där Ekonomiskt bistånd ingår i
arbetsmarknadsenhetens ansvarsområde. Arbetsmarknadsenheten samt ekonomiskt
bistånd arbetar redan sedan tidigare i tät samverkan med FINSAM:s alla parter men vill
genom förstudien undersöka hur samverkan ser ut idag, hur den kan utvecklas och hur
vi tillsammans kan nyttja våra fulla verktygslådor för medborgarnas bästa, snabbaste och
mest effektiva väg mot arbete, studier och självförsörjning.
Vi kommer i förstudien att arbeta utifrån två olika områden:
- område 1 där man tydliggör vecka/månad 1 från det att en individ går in
genom dörrarna ”en väg in”
- område 2 där vi undersöker/beskriver och konkretiserar möjligheterna och
formerna för samverkan med de andra parterna.
Exempel på målen med förstudien är att beskriva en plattform och de arbetssätt som
förstudien tar fram. Att vi har identifierat vilka behov de olika parterna har av
samverkan samt att det finns tydliga planer för hur vi arbetar med våra gemensamma
invånare och det som kallas ”En väg in”. Målet är även att identifiera och beskriva
strukturer och rutiner för samverkan samt ta fram underlag för en eventuell
genomförandeprocess.
Vi har under redovisningsperioden genomfört ett antal workshops med både
ledningsgrupp, medarbetare och externa parter för att såväl kartlägga det nuläge vi
befinner oss i kopplat till interna och externa samverkansprocesser, men även för att
tillsammans diskutera och formera de framtida formerna för samverkan. Det har tagits
fram ett första utkast till den så kallade ”Ängelholms-modellen” som alla parter har haft
möjlighet att ge feedback på.
•

Beskriv eventuella avvikelser ifråga om mål, syfte och metod samt anledning
till dem
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Inga avvikelser kopplat till såväl mål, syfte som metod har uppkommit inom ramen för
denna redovisning.
•

Vilka av de fyra myndigheterna (AF, FK, region, kommun) har varit aktiva i
insatsen, t.ex. genom remisser eller informationsinsatser?

Samtliga myndigheter har på ett eller annat sätt varit delaktiga under
redovisningsperioden. Samtliga parter deltog på en workshop som vi genomförde den 16
juni samt att alla har besvarat kartläggningsunderlag och inkommit med kompletterande
beskrivningar.
•

Har andra organisationer än dessa varit aktiva och i så fall hur?

•

Hur har samverkan mellan de fyra myndigheterna förbättrats genom insatsen

Nej

och hur har det gagnat deltagarna?
Det är för svårt att besvara redan nu. Samtliga parter har deltagit och delat med sig av
såväl kunskap, kompetens som engagemang. Vi saknar dock representation från
primärvården, något vi jobbar på att få till.
•

Beskriv eventuella hinder för samverkan och/eller systemfel som framkommit.
Hur har dessa rapporterats vidare?

Inga systemfel har identifierats. Det vi dock mött på är svårigheten att få till kontaktvägar
till primärvården.
Prognos för ekonomin (om prognosen visar en avvikelse på >10 % ska anledningen
anges)
Beviljade medel
Fakturerade kostnader
Prognos för året

750 tkr
162750 tkr
750 tkr

Övrigt
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Vi har inget övrigt att rapportera just nu utan arbetar vidare enligt plan.
Datum och namn på uppgiftslämnare
2021-08-31, Jan Mårtensson

Försök hålla rapporten till en A4-sida.
Samordnaren för insatsen hämtar det ekonomiska utfallet från tertialbokslutet och
uppgift om deltagare från SUS. Därför ingår dessa normalt sett inte i insatsens
tertialrapport. Finns något man ändå vill ta med går det givetvis bra.
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