
Nyhetsbrev september 
Förändringsledning 
Under förra veckans uppdragsledarträff stod temat ”förändringsledning” på agendan. Kristina Prahl 
gav oss en kort introduktion till ämnet varpå en workshop tog vid där alla uppdragsledare deltog.  

Här är några tankar som lyftes under förmiddagen: 

Kommunikation; vi måste ha koll på i vilket sammanhang förändringen ska ske och vilka informella 
strukturer som finns bortom de formella. Vi behöver avsätta tid för att ses och prata i stället för att 
skriva e-post och framför allt måste vi frigöra tid för kommunikation och relationsbygge.  

Stöd från ledning; chefer behöver hålla undan andra uppgifter så vi kan ha fokus på förändringen, 
stödja med hur prioriteringar ska göras och öppna dörrar för externa kontakter. För att lyckas med en 
bra intern förankring är det helt avgörande att chef tar initiativ och introducerar det arbete som ska 
göras. Det behövs också stöd med att skapa mötesstrukturer.  

Prioriteringar inför kommande finansiering 
På styrelsemötet den 2 september presenterades årets kartläggning och behovsanalys. Mycket pekar 
på att vi behöver fortsätta med det vi påbörjat; lära mer om hur vi kan använda oss av BIP-studien 
samt vidareutveckla kompetenser för resursintegrerande beteenden. Hela rapporten finns att läsa på 
vår hemsida under fliken dokument. Utifrån resultat och analys har styrelsen valt att göra följande 
prioriteringar inför det kommande året; 

• fortsätta prioritera unga vuxna och i övrigt utveckla resursintegrerande processer för 
samtliga i FINSAM:s behovsgrupp som är i behov av samordnat stöd 

• vidareutveckla BIP-kompetensen hos parterna kring parallella insatser och 
handläggarkompetens 

• utveckla chefsstöd i att leda samverkan och resursintegrerande beteenden utifrån det 
tjänstelogiska perspektivet  

• fortsätta att vidareutveckla stödstrukturen för uppdrag som beviljats medel med såväl 
uppdragsledningsstöd som ledningsstöd 

• skapa förutsättningar för föruppdrag där samtal med användare ligger till grund för 
identifiering av faktiska behov 

• fortsätta skapa förutsättningar för att parterna ska kunna lära om varandras uppdrag och 
verksamheter 
 

Vi kommer nu under hösten utifrån prioriteringarna, pågående uppdrag samt tagna initiativ under 
våren ta kontakt för att titta på presumtiva nya uppdragsförslag. Hör gärna av er om ni har 
frågor/tankar.  

 

//Martina Bach 

Förbundschef FINSAM Landskrona Svalöv 
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