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Välbesökt frukostmöte 
Den 28 februari gästade psykoterapeuten Jakob Carlander hotell Öresund för att prata bemötande av 

rättshaveristiska beteenden. 45 deltagare från FINSAM-parterna samlades för att efter en gemensam 

frukost lära mer om hur man som tjänsteman kan förhålla sig till och agera i förhållande till 

rättshaverism. Han gjorde oss uppmärksamma på skillnaden mellan människors grundläggande rätt 

att göra sin åsikt hörd och få sin sak prövad och rättshaverister som aldrig sluta hävda sin rätt. Jakob 

rekommenderade två användbara metoder; lågaffektivt bemötande och motiverande samtal.  

Styrelsen om arbetsformer och behovsgrupp 
På styrelsemötet den 12 mars fattade styrelsen en rad beslut kring förbundets arbetsformer. Vår 

verksamhet ska även fortsättningsvis ha fokus på strukturövergripande och hållbara 

samverkansprocesser som ska utvecklas i ordinarie verksamhet i den mån det är möjligt.  För att 

dessa processer ska kunna identifieras och utvecklas krävs en helhetstäckande kartläggning och 

analys av behovsgruppen inom ramen för FINSAM Landskrona Svalöv. Kartläggningen och 

behovsanalysen ska genomföras under våren 2019.   

Ett förtydligande kring begreppsanvändning antogs också på styrelsemötet: 

Samordningsförbundet uppdrag är att stödja behovsgrupper som kräver samordning och samverkan. 

Samordningsförbundet finansierar och stödjer processer för samverkansutveckling mellan parterna. I samband 

med att en process startar bildas en styrgrupp som ansvarar för den gemensamma styrningen och har en 

processledare till sin hjälp. En kartläggning avser det arbete som kan behöva göras för att klarlägga och 

beskriva andra aktiviteter som görs eller individer i behov av samordnat stöd. En förstudie avser det inledande 

arbete som kan behöva göras inför en process. 

Samordningsförbundet gör kontinuerlig uppföljning av kartläggningar, förstudier och processer genom att 

parterna avrapporterar nuläge och progression till styrelsen. Utvärdering görs i samband med att 

finansieringen från samordningsförbundet upphör för att värdera effekterna av samverkansutvecklingen.  

Tillfällig paus gällande ansökningar 2019 
I dagsläget finansieras inte mindre än åtta samverkansprocesser av förbundet. Detta ställer krav på 

både styrgruppsstöd och uppföljningsarbete. Med detta som bakgrund samt en driftsbudget som 

redan är upptecknad för 2019 väljer styrelsen att pausa behandling av ansökningar till styrelsemötet i 

augusti. Vid den tidpunkten ska den övergripande kartläggningen av behovsgruppen vara klar vilket 

bör ge oss indikationer på var den finansiella samordningen bäst behövs. Vi välkomnar emellertid 

idéer och tankar om samverkansutveckling inom de pågående processerna och även input och 

upplevda samverkansbehov till den övergripande kartläggningen.  
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