
Nyhetsbrev maj 2019 

Kartläggningen av behovsgruppen i Landskrona Svalöv 
Kartläggnings- och behovsanalysarbetet är i full gång och förväntas vara färdigt till augusti. Det är 

Fredrik på Grubb Managementkonsult som fått uppdraget att göra kartläggningen som bygger på 

insamling och analys av både kvantitativ och kvalitativ data. Den sistnämnda delen består av 

intervjuer med kontaktpersoner hos FINSAMs parter.  

Vi ser fram emot att ta del av en rykande färsk behovsanalys och kommer givetvis redovisa för de 

huvudsakliga resultaten i ett nyhetsbrev efter sommaren. Förhoppningen är att detta arbete ska ge 

parterna aktuellt och faktabaserat underlag för dialog och beslut kring framtida 

samverkanssatsningar.  

Spridning av välfungerande samverkan 
På revisionsmötet för verksamhetsåret 2018 diskuterades vikten av nya uppföljningsrutiner för att 

säkra att budgeterade driftsmedel används under 2019 så att det egna kapitalet inte ökar. Som ett 

led i detta har förbundschefen fört dialog med parterna och genomlyst arbetssätt och resultat i 

befintliga processer för att titta på spridningsmöjligheter. I en första omgång har processerna Rätt 

Insats och REKO på riktigt i Landskrona identifierats som möjliga att sprida.  

Styrelsen har därför fattat beslut att ge social sektor i Svalövs kommun samt vårdcentralen i Svalöv 

möjlighet och medel att testa arbetssättet i Rätt insats och REKO på riktigt i Landskrona så att de fina 

resultat som skapats så här långt även kan komma FINSAMs behovsgrupp i Svalöv till del. Bägge 

parterna har glädjande nog tackat ja till erbjudandena och påbörjar arbetet omgående och till stor 

del tillsammans.    

Guldlänken 2019 – vårt samverkanspris 
2018 hade vi nöjet att meddela Emma Kvist på Arbetsförmedlingen att hon var den första att motta 

Guldlänken. I dagsläget har vi tagit emot en handfull nomineringar på medarbetare som på olika sätt 

verkar för och utvecklar samverkan över organisationsgränserna.  Har du någon i din närhet som du 

tycker bör uppmärksammas lite extra för sin förmåga att bygga relationer och samverka i syfte att 

stödja sin klient/patient? Då finns det fortfarande tid att göra en nominering till 

martina.bach.finsam@landskrona.se. Vi vill ha ditt bidrag senast den 20 september.  

Med hopp om att vi ses på Landskrona Teater den 21 maj för att fira 10-

åringen FINSAM Landskrona Svalöv! 

 

//Martina Bach, förbundschef 
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