Nyhetsbrev september 2019
Kartläggning och framtida inriktning
I fredags redovisades resultaten av kartläggningen gällande FINSAMs behovsgrupp för styrelsen.
Rapporten lyfte också ett antal observationer som gjordes i samband med behovsanalysen. Den
första visar på luckor i systemet trots ett välutvecklat välfärdssystem och luckorna blir synliga när
parterna beskriver långtidssjukskrivna och unga med psykisk ohälsa. Den andra observationen
handlar om FINSAM som en potential för gemensamt utvecklingsarbete där parterna kan skapa
gemensamma strukturer som möter upp de luckor som beskrivs. Utifrån beställning föreslår
rapporten också ett antal inriktningsförslag för förbundets fortsatta verksamhet 2019-2022. Bland
dessa synliggörs behovet och möjligheten att utnyttja och vidareutveckla existerande
samverkansytor och styrelsen har enats om följande prioriterade ytor/arenor; Familjecentraler,
Unga Vuxna (16-26 år) samt Vuxenutbildning och Arbetsmarknad i Familjen Helsingborg. För dessa
ytor ska medel användas till att utveckla gemensamma strukturer för samverkan.

Ny medelsfördelning
I samband med beslut om inriktning har förbundet också bestämt sig för att ta ett helhetsgrepp om
den finansiella samordningen utifrån en årligt uppdaterad behovsanalys. Detta innebär att
ansökningsförfarandet till styrelsen där minst två parter kan ansöka om medel tas bort och ersätts
med uppdragsbeskrivningar formulerade av styrelsen. På detta vis kommer uppdrag endast
formuleras och erbjudas parterna utifrån en helhet och behov.

Verksamhetsidé
Utifrån ovan beslut om medelsfördelning och inriktning för de kommande åren har styrelsen också
fattat beslut om en uppdaterad verksamhetsidé som bygger vidare på den formulering som gjordes
efter vägvalet 2015:
Samordningsförbundet är en kunskapande arena för samverkan som erbjuder möjligheter att utveckla nya och
förstärka befintliga samverkansstrukturer. Behovsgruppen är individer och familjer i behov av samordnat stöd
och rehabilitering. Genom de gemensamma resurser som finns i samordningsförbundet kan parterna testa nya
arbetssätt och funktioner som möjliggör smartare och effektivare sätt att stödja individer – såväl förebyggande
som avhjälpande. För förstärkning av befintliga arenor för samverkan bör utvecklingen äga rum så nära
kärnverksamheterna som möjligt för att möjliggöra implementering. För helt nya idéer bör dessa testas i liten
skala under en begränsad tid i en inkubatormiljö utanför ordinarie verksamhet. Här är utgångspunkten dialog
med behovsgruppen genom tjänstedesign för att skapa värde med individen istället för individen.

Nya i styrelsen
Vi välkomnar Michael Johnsson som ersätter Tobias Moberg på ersättarplatsen för
Försäkringskassan. Tobias är vald att efterträda Eva Mo Viktorsson som ledamot för samma part.
/Martina Bach, förbundschef

