Nyhetsbrev oktober

Vinnare av Guldlänken 2019 för sitt fina arbete i Rätt Insats
Rätt Insats är en finsamfinansierad
insats som startade våren 2018. Den
går ut på att individer som uppbär
försörjningsstöd vars arbetsförmåga
är nedsatt på grund av
ohälsa/sjukdom utan rätt till
sjukpenning ska erhålla rätt insats
och ersättning. Landskrona Stad är
processägare och samverkansparter
är Försäkringskassan och Region
Skåne.

Förra året var Emma Kvist på Arbetsförmedlingen den första att ta hem det nyinstiftade
samverkanspriset Guldlänken. Efter förra veckans styrelsemöte stod det klart vem som skulle ta emot
2019 års pris. I måndags hade vi nöjet att överraska processledaren Pia Sonesson på ekonomiskt
bistånd, Individ- och familjeförvaltningen, Landskrona stad, med blommor, diplom och inbjudan till
nästa års nationella FINSAM-konferens.
Pia blev nominerad av sin chef Emira Talic med följande beskrivning:
”Pia är en drivande medarbetare som med entusiasm och ihållighet lyckats implementera ett nytt
och friskare arbetssätt på ekonomiskt bistånd. Hon har visat att genom bra samverkan så når vi
längre tillsammans. Med engagemang, kunnande och initiativförmåga har hon även lyckats engagera
samtliga vårdcentralers reko och deras chefer och fått dem att se vinsterna med samverkan. Pia är
alltid nyfiken och intresserad och har på så vis fått alla sina kollegor att våga göra lite mer. Hon är en
förebild för hur en bra samverkansprocess ska bedrivas.”
Vi passade på att göra en liten intervju för att få svar på känslorna kring priset, framgångsreceptet i
samverkansarbetet och de konkreta vinsterna.
– ”Jag är förstås oerhört glad över att mitt arbete både uppmärksammas och uppskattas. Vad gäller
framgångsrecept på lyckad samverkan är mitt svar att vara intresserad, engagerad och tro på att
samverkan med andra aktörer verkligen gör skillnad för alla inblandade, inte minst klienten. Vi sparar
tid och pengar. Jag tror framgången bygger på att bygga relationer, vara ödmjuk och våga vara
ihärdig. Genom processen Rätt insats har vi byggt upp bra relationer till samtliga vårdcentraler i

Landskrona och vissa av dem har jag fasta tider hos för dialog med läkare. I början bjöd jag mer eller
mindre in mig själv vilket har varit början på ett riktigt bra samarbete.”
När det gäller vinster omsatta i kronor och ören säger Pias chef Emira Talic att man genom bland
annat Rätt insats bidragit med återbetalningar på drygt 2, 3 Mkr under 2018 och 2019.

