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Inledning
Inledningen denna gång består av 10 taktiska tips som har varit till nytta för mig, kanske kan de också vara
till nytta för andra som jobbar för samverkan? Du väljer själv vilka som kan vara till nytta för dig, övriga
kan du bara bortse från. Har du förslag på fler taktiska tips så tar jag tacksamt emot dem!
1. Lär dig att vara snäll, det är till nytta om andra kan gilla dig
2. Var en entreprenör, inte en korsfarare
3. Inse att när det fungerar, så kanske det inte ser ut så som du föreställde dig att det skulle se ut men det
fungerar ändå!
4. Inse att det kan ta år eller att det kanske aldrig händer
5. Inse att det redan kan ha hänt, du har bara inte lagt märke till det eftersom det inte kallas det du kallade
det
6. Inse att vissa människor, i vissa tider, på vissa platser, inte är intresserade. Lev med det och häng inte
upp dig på det
7. Människor förändrar inte sina tankar genom att bli övertygade av andra, de övertygar sig själva
8. Behåll ditt goda humör, ditt skämtlynne och sinne för ironi - livsviktigt för att hålla modet uppe och
cynismen borta
9. Experimentera! Det är det enda du kan göra, så det är lika bra att göra det väldigt tydligt för dig själv
att det är detta du gör, då kan du få ut mesta möjliga lärande oavsett resultat
10. Människor köper inte förändring för förändringens skull. De vill ha lösningar på nuvarande problem.
Fokusera på: Hur vill vi ha det istället?

Aktivitetsplan
Aktiviteterna i Samverkanskartan 2 kommer att syfta till:


Förbättrade möjligheter för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att få det
stöd och de insatser som bidrar till att dessa kan uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete



En gemensam bild och förståelse för samverkan



En utvecklad samverkansstruktur mellan aktörerna



En ökad samordning av befintliga insatser



En ökad kännedom om varandras uppdrag och en ökad kontakt mellan nyckelaktörerna



En tydligare rollfördelning mellan verksamheterna, tydliggöra förhoppningar och roller för
samverkan



Ökad tillit och förtroende mellan aktörerna
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Samverkansaktiviteter under perioden
Chefsnätverksmöte
Finsam Kävlinge – Lomma bjöd in till chefsnätverksmöte i början av maj. Det blev ett uppskattat möte!
En viktig fråga som man pratade om var på vilket sätt det skulle kunna vara till nytta att fortsätta träffas i
ett chefsnätverk. Här nedan är några av de punkter som kom upp:


Uppdatering från övriga verksamheter



Få en mer omfattande representation genom att fler delar av verksamheterna deltar.



Bra forum för att fånga upp idéer genom att nya konstellationer uppstår.



Bra att uppdatera sig



Nätverket kan utgöra en plattform för bredare samverkan



Att få input av varandra



Att bli uppdaterad om Finsam



Förankring och möjliggörande av idéer



Vissa frågor måste vi hantera gemensamt!



Möjlighet för att tydliggöra begrepp och ansvarsområden där verksamheterna överlappar
varandra



LSS – hur kan vi hjälpa dessa individer vidare? Hur kan vi samverka kring detta?

Vid detta första möte hann man inte göra någon överenskommelse om man ska fortsätta ses och i så fall
hur ofta. Nästa nätverksträff för chefer planeras till den 6 oktober kl 8.00 -11.00.

Nätverksmöte AF – Psykiatrin
Hur tar vi gemensamt tillvara på psykiatrins och arbetsförmedlingens respektive kunskaper för att på
bästa sätt hjälpa personer med psykisk ohälsa vidare till arbete?
Med denna fråga i fokus träffades medarbetare från AF och medarbetare från psykiatrin på Baravägen i
Lund för ett öppet och kreativt möte i början av maj. Anordnare var Lisbeth Dickman som är
rehabkoordinator på öppenvårdsmottagningen samt Marie-Louise Lindbladh, verksamhetssamordnare
med inriktning vård/samverkan på AF i Lund. Många frågor, idéer och tankar lyftes under mötet. Man
förtydligade de olika rollerna och de ansvarsområden de olika organisationerna omfattar. Det blev tydligt
att begreppet arbetsförmåga och vad det innebär är viktigt att prata kring för att utveckla och förbättra
samverkan. Förhoppningsvis kommer det att bli fortsatta nätverksmöten framöver!

Samverkansmöten
Etableringen

Samverkansmöten sker nu på regelbunden basis både i Kävlinge och Lomma. Medverkar vid dessa möten
gör arbetsförmedlare som arbetar med etableringsuppdraget, SYV, socialsekreterare och
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projektmedarbetare från projektet Etablering genom sysselsättning. I Kävlinge deltar också SFI-lärare. Vid
sittande möte bokar man in kommande möten, ungefär tre möten per termin.
Lomma – AF

Under sommaren anordnades ett möte för att knyta kontakter mellan den som jobbar med ekonomiskt
bistånd i Lomma kommun och den arbetsförmedlare som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering för
personer boende i Lomma. Vid mötet gjorde man överenskommelser för hur man jobbar vidare och hur
ett samarbete skulle kunna se ut framöver.
Ungdomar

Ungdomssektionen på AF har under sommaren genomgått stora förändringar. Sektionschefen har nu
andra arbetsuppgifter, flera medarbetare har gått hem för föräldraledighet och de två kontaktpersoner
som jobbat mot Kävlinge och Lomma har gått vidare till andra uppdrag. Vid höstterminens första
arbetsgruppsmöte för DUA i Lomma fanns ingen representant med från AF. Under hösten kommer en ny
organisation av AF Skåne Lundaregionen att växa fram. I denna omorganisation har man tagit i beaktande
samverkan med de fem kommuner som man omfattar. Den 1/11 kommer den nya organisationen att
vara på plats.

Försörjningsmått
I maj presenterade SCB siffrorna för försörjningsmåtten för 2016. Det man tydligt kan se i båda
kommunerna är att vi nu har en väldigt god arbetsmarknad – färre personer har fått utbetalningar både
i form av olika statliga arbetsmarknadsstöd och i kommunalt ekonomiskt bistånd. När det gäller ohälsan
har färre personer fått sjukersättning och det finns en liten ökning när det gäller utbetalning av
sjukpenning, det är så det ser ut också i resten av landet.

Ansökan
Under sommarmånaderna har tiden framförallt använts till att skriva ansökan om en aktivitet i Finsam
Kävlinge - Lomma kring ungdomar som ”stannar hemma”. I anslutning till detta arbete har många
kreativa möten skett; med projektledare på PEAK i Burlöv och med deras förändringsagenter, med KAAsamordnarna i Lomma och Kävlinge, med tidigare medarbetare på Ung Komp i Malmö m fl. Dessa möten
har bidragit till input och en fördjupad kunskap om erfarenheter som gjorts i andra projekt.
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