
Nyhetsbrev september 
Guldlänken 2020  
På styrelsemötet den 29 september hade vi glädjen att överraska Ylva Skagert Hellendal på 
vuxenpsykiatrin vid Region Skåne med årets guldlänk! Ylva får utmärkelsen med följande motivering: 

”För ditt omedelbara, modiga och kunskapande engagemang för stärkt samverkan med sikte på unga 
vuxna! Du har från dag ett i FINSAM visat prov på att hållbar samverkan måste föregås av en 
grundlig, självkritisk och ständigt återkommande analys av målgrupp och faktiska behov. Din förmåga 
att tänka och agera utanför den egna organisationens gränser skapar både långsiktiga och direkta 
effekter för dem vi finns till för.” 

Stort grattis till Ylva och Region Skåne som har förmånen att ha henne i sin organisation! 

Nytt samverkansuppdrag till Svalöv  
Ännu ett uppdrag har arbetats fram tillsammans med social sektor i Svalövs kommun som får medel 
till en samverkansledare för unga vuxna. I uppdraget ligger att tjänstedesigna på unga vuxna som 
varken arbetar eller studerar (UVAS) samt på de verksamheter, såväl internt som externt, som möter 
behovsgruppen. Kort sagt handlar det om att skaffa sig en djupare förståelse för UVAS-gruppen och 
hur skola, socialtjänst och andra aktörer kan samverka för att både förebygga och avhjälpa de 
ungdomar som riskerar att hamna i eller redan är i utanförskap. Samverkansledaren kommer ingå i 
den grupp uppdragsledare som varje vecka träffas tillsammans med innovationsteamet i FINSAM.  

Behovsanalys 2020 
Rapporten föredrogs av Fredrik Grubb på styrelsemötet den 29 september och kan glädjande nog 
sammanfattas med att merparten av de intervjuade bland våra parter tycker att vi är på rätt väg. 
Arbetssättet beskrivs av flertalet som spetsigare och mer relevant samtidigt som det syns positiv 
utveckling gällande parternas samverkansytor. Det ska dock lyftas att det inte är ovanligt att 
strategisk samverkan kan upplevs god samtidigt som det finns hinder i den operativa, exempelvis 
beroende på långa ledtider.  Detta kommer vi fortsätta jobba med samt även överväga hur digitala 
verktyg kan användas för och kring unga vuxna. Rapporten föreslår också ytterligare ”inzoomning” på 
behovsgruppen, exempelvis etablering på arbetsmarknaden. Styrelsen fortsätter därmed på den 
inslagna vägen både vad beträffar det nya arbetssättet och prioriterad behovsgrupp, unga vuxna.  

Föremål för forskning kring tjänsteinnovation 
En glädjande nyhet är att vi har inlett samarbete med det nybildade CLOO (Centrum för Ledning av 
Offentliga Organisationer) vid Campus Helsingborg, Lund Universitet, om följeforskning utifrån det 
tjänstelogiska forskningsfältet på vårt arbetssätt samt de uppdrag vi finansierar över en dryg 
tvåårsperiod.   

/Martina Bach 
FINSAM Landskrona Svalöv 
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