
Nyhetsbrev juni 
Guldlänken 2021 
Årets samverkanspris gick i år för första gången till en av våra medlemsparters chefer, Hanna 
Åstrand, enhetschef för Arbete, Integration och Välfärd på Svalövs kommun! En märkbart överraskad 
Hanna deltog på styrelsemötet i tron om att hon var där för att tillsammans med sin medarbetare 
Dalibor Vasic berätta om utvecklingen i det finsamfinansierade uppdraget. Istället fick hon ta emot 
digitala blommor med motiveringen: 

”För sin förmåga att leda, stödja och följa upp samarbete i mellanrummen med andra verksamheter 
och organisationer bortom sin egen enhet. Hanna leder samverkansprocesser genom att vara påläst, 
förberedd och lyhörd. Hon jobbar långsiktigt och hållbart med resursintegrering för att bidra till såväl 

samhälleligt som individuellt värdeskapande.” 

Hannas nominering är uppbackad av såväl medarbetare, sektorchef som förbundets 
innovationsgrupp. Igen, stort grattis Hanna!  En annan glädjande nyhet är att vi aldrig tidigare fått så 
många nomineringar inskickade till oss. Ni är flera därute som uppmärksammat 
medarbetare/kollegors förmåga och vilja att jobba över organisationsgränserna. Roligt!  

Nya uppdrag  
På styrelsemötet den 4 juni fattades beslut om att erbjuda Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag med 
fokus på de utvecklingsområden som identifierats i samverkansresursuppdraget som vi finansierar 
fram till juli. Det nya uppdraget handlar om att skapa förutsättningar för resursintegrering mellan AF, 
de fristående aktörerna och kommunerna, okodade inskrivna klienter med funktionsvariation samt 
unga utan gymnasiebetyg i Svalöv.  

Individ- och familjeförvaltningen och Arbetsmarknadsavdelningen i Landskrona Stad har erbjudits 
och tackat ja till ett undersökande föruppdrag gällande gruppen långtidsarbetslösa vårdnadshavare. 
Arbetslöshetssiffrorna för den här gruppen har ökat sedan 2020 medan den generella arbetslösheten 
ligger kvar på någorlunda samma nivåer som tidigare. En stor del av de som är långtidsarbetslösa har 
funktionsvariationer. Bland dessa finns det sannolikt många som borde vara, men ännu inte är 
kodade på Arbetsförmedlingen med funktionsvariation. Vi vet också att det finns långtidsarbetslösa 
som är vårdnadshavare till barn som inte ser sina föräldrar gå till jobbet vilket får en rad 
ogynnsamma konsekvenser.   

Hemsida och sociala medier 
Under sommaren lanseras äntligen vår nya hemsida, håll utkik på www.finsamlandskronasvalov.se. 
Det går också bra att följa oss på Instagram och Facebook. Sök på Finsam Landskrona Svalöv.  

Vi önskar er alla en riktigt fin sommar!  

Martina Bach 

FINSAM Landskrona Svalöv 

http://www.finsamlandskronasvalov.se/
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