
Nyhetsbrev december 
Året som gått 
Under 2021 har förbundet finansierat och gett stöd till inte mindre än sjutton uppdrag. Av dessa är 
fjorton sprungna ur det nya arbetssättet som tagit avstamp i den årliga kartläggningen och 
behovsanalysen som gjorts för tredje året rad. FINSAM har tillsammans med parterna utvecklat 
uppdrag som legat i linje med de prioriteringar som styrelsen har gjort (unga vuxna), men även 
skapat utrymme för att lära mer om långtidsarbetslösa vårdnadshavare med misstänkt eller 
konstaterad funktionsvariation.  

Av fjorton uppdrag har tre varit föruppdrag som har handlat om att utforska ett område ytterligare 
för att ta reda på om det finns underlag för vidare utveckling. Två av dessa har identifierat behov som 
vi vill utveckla uppdrag för under 2022, det ena handlar om långtidsarbetslösa vårdnadshavare och 
det andra rör sysselsättningsplatser och samarbete med civilsamhället. Sammantaget har årets 
finansiering av uppdrag uppgått till drygt 4 Mkr.  

Inför 2022 
Under januari till mars 2022 kommer FINSAM hålla utbildning för både kommunala chefer och 
medarbetare i den danska BIP1-forskningen genom det nationella nätverket för samordningsförbund. 
Konceptet heter SKAPA och är framtaget i samarbete med Vaeksthuset Forskningscenter i Danmark. 

BIP-projektet studerade under åren 2011–2016 över 4 000 arbetslösa vid tio olika jobbcenter och är 
internationellt sett den största studien som tittat på vilka faktorer som leder till arbete. Slutsatsen 
väldigt kortfattat är att bäst fungerar det när en individ får parallella insatser ur ett helhetsperspektiv 
där man aldrig utesluter en arbetsmarknadsrelaterad insats. I samband med utbildningen ska 
förbundet under 2022 finansiera resurser i såväl Svalöv som Landskrona som ska stödja 
implementering av arbetssättet i socialtjänst och det kommunala aktivitetsansvaret.  

Tidigt och tillsammans med andra 
Andra fokusområden som blivit synliga genom de uppdrag som fortlöpt är fortsatt utveckling av 
gemensamma tidiga insatser samt samarbete med civilsamhället. Vad gäller tidiga insatser behöver vi 
utforska tillgänglighet och organisering av de resurser som krävs för att möta de behov vi sett vid 
intervjuer av unga vuxna i våra kommuner.  

Beträffande samarbete med civilsamhället kring sysselsättningsplatser för dem med 
funktionsvariation behöver vi lära mer om varandras behov och hur dessa tillsammans kan skapa 
win-win för såväl föreningsliv som individer. 

Vill du veta mer eller har inspel som du vill göra till oss i samband med detta? Tveka inte att höra av 
dig till oss! Vi är mitt uppe i en samskapandeprocess med både medarbetare och chefer hos parterna 
och behöver så många perspektiv vi kan få i frågorna.  

 
1 Beskaeftigelse Indikator Projektet 



Kunskapande och samsyn 
Under 2022 fortsätter vi att på regelbunden basis samla både uppdragsledare och deras chefer för 
utbyte av information, erfarenheter och insikter på temat resursintegrering och inringade 
utvecklingsområden.   

Vi kommer under året arrangera ett antal webinarier som är öppna för alla parternas medarbetare 
som vill veta mer om förbundet och våra finansierade uppdrag. Genom vårt alumni nätverk samlar vi 
också alla de medarbetare som tidigare haft eller har en process- eller uppdragsledarroll i förbundet 
för en uppdatering på samverkan kring behovsgrupperna unga vuxna och långtidsarbetslösa med 
funktionsvariationer.  

FINSAM-guiden är klar 
Nu kan du äntligen ta del av FINSAM-guiden där vi beskriver arbetssättet och delar med oss av 
reflektioner vi gjort i samband med utvecklingen av de uppdrag som tagits fram under 2020 och 
2021. Du hittar guiden på vår hemsida under fliken dokument/styrdokument.  

https://finsamlandskronasvalov.se/wp-content/uploads/2021/11/FINSAM-Landskrona-Svalov-
guiden-Arbetssatt-2021-002.pdf 

Det är några veckor kvar till vintervila men vi på FINSAM passar på att redan nu önska er alla en fin 
jul- och nyårshelg.  

 

Martina Bach 

FINSAM Landskrona Svalöv 
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