
Nyhetsbrev februari  
 

Ledarskap för samverkan i Skåne 
Den 7 februari arrangerade FINSAM-förbunden i Skåne en heldagsworkshop i Malmö med siktet 
inställt på ett gemensamt utbildningsprogram för ledning av samverkan. Ett 20-tal chefer från 
samtliga parter hade bjudits in som tillsammans med oss arbetade fram förslag på format och 
innehåll. Från vårt förbund deltog Emira Talic från Landskrona Stad och Fatima Cokic från Svalövs 
kommun som både är erfarna samverkansledare och därför hade mycket att bidra med! Det blev en 
kreativ och effektiv dag som landade in i konkreta förslag som den regionala arbetsgruppen nu 
jobbar vidare med. Mod, insikt och innovation är ledorden för utbildningen som är tänkt att gå av 
stapeln vintern 2020 – 2021.  

Guldlänken 2020 
2018 var Emma Kvist på Arbetsförmedlingen den som för första gången fick ta emot Guldlänken för 
sin förmåga att samarbeta bortom verksamhetens egna gränser. 2019 var det Pia Sonessons tur att 
uppmärksammas för arbetet med att utveckla nära samverkan med vårdcentralerna och psykiatrin 
men också med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  

Vem tycker du är värd att uppmärksammas lite extra för sin samverkanskompetens 2020? Skicka in 
ditt förslag med en motivering till maria.andersson.finsam@landskrona.se senast den 1 september! 

Nuläge tjänsteinnovation på unga vuxna 16–26 år 
Vi har efter KAA-workshop med ledning och medarbetare varit inne i ett intensivt intervjuarbete där 
vi pratat med 8 ungdomar på ekonomiskt bistånd, 7 ungdomar från KAA samt 7 ungdomar på daglig 
verksamhet. När kommunernas och Arbetsförmedlingens ESF-projekt Unga Vidare kör skarpt med 
ungdomar från och med mars kommer fler intervjuer göras med ungdomar från KAA. Ett 
återkopplingsmöte är gjort med chef på ekonomiskt bistånd, cheferna för KAA i våra bägge 
kommuner träffar vi i mitten på mars när vi fått tillfälle att träffa fler KAA-ungdomar. Teamet har 
utöver detta träffat vuxenpsykiatrin, Försäkringskassan och ett antal vårdcentraler för att få deras 
perspektiv på behovsgruppen och de initiala upptäckter som gjorts i samband med intervjuerna.  

Vi har lärt oss mycket på att prata med de här ungdomarna. Och det har känts meningsfullt att få 
höra deras röster om förväntningar, farhågor och behov. De allra flesta har delat med sig generöst 
om sina liv, sin bakgrund och hur de upplevt kontakten med er parter. Nästa steg i processen är 
uppsamling på de behov som synliggjorts, klustring av ”röda trådar” och idégenerering tillsammans 
med parterna. Därefter hoppas vi ha tillräckligt på fötterna för att kunna formulera ett första 
uppdragsförslag för styrelsen att ta ställning till den 12 mars.   

 

//Martina Bach 

FINSAM Landskrona Svalöv 
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