
Nyhetsbrev april 
Nya uppdrag  
På styrelsemötet den 9 april fattades beslut om att fortsatt stödja KAA-verksamheten i Landskrona 
med fokus på kommunikation, förtydligad statistik över KAA-ungdomar och effektiv 
resursintegrering. Detta görs tillsammans med FINSAM genom ett antal workshops och bygger på 
insikter sprungna från intervjuer med KAA och andra aktörer som genomfördes under hösten 2021.  

Som ett delresultat av den tjänstedesign som gjorts i uppdraget kring KAA och UVAS i Svalövs 
kommun har ett samarbete med vårdcentralen inletts. FINSAM tillhandahåller medel för att 
primärvården tillsammans med AME i Svalövs kommun ska samverka kring anpassade hälsosamtal 
för unga vuxna. Samtalen kommer följas upp löpande i nära dialog med kommunen.    

Ekonomiskt bistånd i Landskrona Stad har erbjudits ett föruppdrag att tillsammans med FINSAM 
skaffa sig en tydligare bild av gruppen unga vuxna med bostadsproblematik, psykisk ohälsa och inte 
sällan missbruk. I föruppdraget ligger också att skaffa sig kunskaper om möjligheter att med 
behovsgruppen arbeta med parallellitet (flera insatser samtidigt tillsammans med andra resurser) 
istället för den mer traditionella trappstegsmodellen. 

Årets medlemssamråd 
Den 23 april gick årets medlemssamråd av stapeln, samtliga medlemsparter var representerade. Vi 
informerade om året som gick och arbetet med att förarbeta, designa och finansiera åtta 
samverkansuppdrag. 2020 års övergripande behovsanalys visade att parterna upplever förbundet 
mer relevant och träffsäkert i och med det nya arbetssättet. Ett kontinuerligt förankringsarbete hos 
parterna är dock fortsatt viktigt i syfte att lyssna in synpunkter/behov som inte synliggjorts under 
behovsanalysfasen.  

Efter att ha lyssnat in parters syn på 2020 års verksamhet och de prioriteringar som gjorts 
uppfattades en enighet i att fortsätta på inslagen väg. Både vad gäller arbetssätt och den prioriterade 
gruppen unga vuxna. Den övergripande behovsanalysen blir emellertid ett viktigt instrument för att 
synliggöra andra områden som kan behöva förbundets uppmärksamhet det kommande året.  

Guldlänken 2021  
Sedan tre år tillbaka delar vi ut priset Guldlänken till medarbetare hos någon av våra medlemsparter 
som utmärkt sig när det gäller samarbeten för att möta medborgarnas/de ungas behov. Vet du 
någon som du tycker förtjänar att uppmärksammas lite extra för sin samverkansförmåga? Hör av dig 
till oss före den 28 maj och berätta!   

Följ oss på sociala medier 
Nu kan alla som vill följa vårt arbete i FINSAM Landskrona Svalöv på Facebook och/eller Instagram.  
Sök gärna upp oss på ”Finsam Landskrona Svalöv”. 

Martina Bach 

FINSAM Landskrona Svalöv 
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