
Nyhetsbrev januari  
 

Nytt år och nya tag! Vi har rivstartat med att fortsätta lära kring ett nytt förhållningssätt och en ny 
metod samtidigt som vi bildat team för tjänsteinnovationsarbetet 2020. Parallellt med de 
utforskande aktiviteterna som ska leda till uppdragserbjudanden jobbar vi vidare med stöd och 
uppföljning av redan beviljade medel.   

Samverkansguiden 2020 
Behöver du komma i kontakt med en vårdcentral eller samverkansansvarig på Försäkringskassan? 
Saknar du en helhetsbild över hur våra kommuner är organiserade kring välfärdsfrågorna? Då finns 
samverkansguiden för våra parter i FINSAM Landskrona Svalöv uppdaterad på 
www.finsamlandskronasvalov.se. Kontakta din närmaste chef eller Maria Andersson på FINSAMs 
kansli för lösenord.  

Pågående processer 
Styrelsen har tidigare beviljat ansökningar för processer som fortlöper under 2020. 
Kompetensförsörjning Svalöv är under implementering och FINSAM-finansiering upphör i mars. Rätt 
Insats finansieras hela 2020 med tillägget att processledare Pia Sonesson tar över rollen som 
sammankallande av REKO-nätverket i Landskrona Svalöv efter det att REKO på riktigt avslutades 31 
december 2019. F-ACT-processen går in på sitt andra år där FINSAM finansierar samordning med 
psykiatrin från kommunernas håll. För mer information, se pågående processer på vår hemsida.  

Nuläge tjänsteinnovation på unga vuxna 16-26 år 
Teamet som ska jobba med tjänsteinnovation i FINSAMs regi inför uppdragsbeskrivningar är på plats 
och från Svalövs sida är det Cesar Vargas och Katarina Anjert som bidrar med tid och engagemang. 
Från Landskronas håll har vi Hanna Dolck och nu inledningsvis även Jeanette Höljefors då vi har KAA-
uppdraget i våra bägge kommuner som startpunkt.  

Nästa vecka arrangerar vi en workshop tillsammans med KAA-medarbetare och chefer med 
segmentering av KAA-ungdomarna (16-20 år) och deras behov av samordnat stöd från andra 
rehabiliterande myndigheter. Därefter följer intervjuer med KAA-ungdomar från ”vårt” segment och 
intervjuer med unga vuxna på ekonomiskt bistånd för att nå 20-26-åringarna. Parallellt med detta 
träffar vi psykiatri och primärvård och får deras bild av dessa ungdomar. Vi har även påbörjat ett 
tjänstedesignsarbete med unga vuxna på omsorgsförvaltningen med fokus ”riktiga jobb”.  

 

//Martina Bach 

FINSAM Landskrona Svalöv 
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