
Nyhetsbrev september 
Årets kartläggning och behovsanalys 
På styrelsemötet den 30 augusti presenterades 2021 års kartläggning och behovsanalys som gjorts 
för tredje året i rad. Förutom en statistisk del och en kvalitativ del bestående av intervjuer med 
nyckelpersoner hos våra medlemsparter, innehåller rapporten precis som tidigare år 
inriktningsförslag och uppslag för framtiden.  

Styrelsen har valt att prioritera följande områden inför 2022 års uppdragsutveckling: 

• Att fortsätta prioritera unga vuxna samt även uppmärksamma en segmenterad grupp 
långtidsarbetslösa som faller inom ramen för FINSAM:s uppdrag, exempelvis dem med 
samsjuklighet och olika typer av funktionsvariationer. 

• Att fortsätta utforska och konkretisera bemötande som framgångsfaktor vilket framgår 
utifrån de servicesamtal som visat sig framgångsrika om ”rätt person” håller i dem.  

• Att som medlemssamrådet varit tydliga med, ”hålla i och hålla ut” med det nya arbetssättet 
att skapa förutsättningar för tjänsteinnovation.  

• Att medvetandegöra och ta höjd för digitaliseringens effekter, såväl positiva som negativa 
beroende på behovsgrupp och sammanhang. 

• Att fortsatt arbeta med förankring av arbetssätt på systemnivån förvaltningschefer i våra 
kommuner då rapporten visar på en tendens att ju mer operativt en medarbetare arbetar, 
desto mer positiv är hen till resursintegrering och FINSAM:s nya arbetssätt. 

• Att för de medlemsparter som önskar, bidra i högre utsträckning med kunskaper och 
erfarenheter av ett tjänstelogiskt angreppssätt på utveckling av resursintegrering.  

 

För att ta del av hela behovsanalysen, se www.finsamlandskronasvalov.se (under dokument). 

Försäkringskassan axlar koordineringen av REKO-nätverket 
Nu har förbundet i dialog med Försäkringskassan kommit fram till att det upparbetade REKO-
nätverket under 2021 och 2022 ska koordineras av Cecilia Stenfeldt, samverkansansvarig på 
Försäkringskassan. Detta är vi såklart väldigt glada över eftersom flera deltagare i nätverket har 
vittnat om det mångfacetterade värdet i att träffas regelbundet och jobba lösningsorienterat över 
gränserna kring komplexa ärenden. Nätverket byggdes upp av HMC (Hälsomedicinskt Center) våren 
2018 genom den finsamfinansierade processen REKO på riktigt och har det senaste året hållits ihop 
med hjälp av socialtjänsten i Landskrona Stad. I nätverket ingår förutom primärvården och 
psykiatrins rehab koordinatorer i Landskrona och Svalöv även representanter från socialtjänst, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

Föruppdrag kring sysselsättningsplatser i Svalöv 
Social sektor i Svalövs kommun har tackat ja till ett uppdragsförslag som handlar om att under hösten 
kartlägga, lära mer om och skapa relationer till det lokala föreningslivet samt till verksamheter inom 
kommunen som kan ha möjligheter och fördelar av att bereda sysselsättningsplatser. 
Sysselsättningsplatserna ska vara till för de individer som behöver träna basala kompetenser och 
förbereda sig stegvis för inträde på arbetsmarknaden.  

http://www.finsamlandskronasvalov.se/


Föruppdraget bygger på ett tjänstelogiskt perspektiv där vi tillsammans vill undersöka hur vi genom 
att lära mer om dessa verksamheter kan skapa värde för såväl verksamheterna som individerna i 
behov av sysselsättningsplatser.  

FINSAM-guiden 
I årets kartläggning framkom önskemål om mer information kring FINSAM, vårt arbetssätt och hur vi 
skapar förutsättningar för tjänsteinnovation. Med hjälp av våra följeforskare vid CLOO (Centrum för 
Ledning av Offentliga Organisationer) från Lunds universitet är vi mitt uppe i framtagningen av en 
guide som ger svar på dessa frågor. Den beräknas vara klar under hösten 2021 och läggs ut på 
förbundets hemsida.  

Gästspel från ungdomsmottagningen 
Varje torsdag samlas innovationsgruppen och de uppdragsledare som har finsamfinansiering för 
erfarenhetsutbyte och systemförståelse. Den 2 september hade vi bjudit in Ungdomsmottagningen i 
Landskrona för att få deras syn på samarbetet med andra aktörer i Landskrona Svalöv och vilka typer 
av behov ungdomar i dag söker upp dem för. Deras upplevelse är att alltfler unga söker sig dit med 
depression och ångestproblematik, inte sällan kopplat till en NPF-diagnos. Det stora behovet av 
lättillgänglighet för unga in till dem lyftes samt mottagningens önskan om att kunna jobba mer 
utåtriktat i våra kommuner. För mer information om deras verksamhet, besök www.umo.se.   

 

Martina Bach 

FINSAM Landskrona Svalöv 

http://www.umo.se/
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